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День міста – у новому форматі
Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо вас 7, 8 і 9 серпня взяти
участь у яскравому і масштабному святі
з нагоди Дня міста, що пройде під девізом: «Вишгород — мій дім, моя сім’я!»
День народження Вишгорода відбуватиметься в абсолютно новому форматі!
Три дні яскравих вражень: сімейний ярмарок, територія їжі, музичний настрій, конкурси,
дитячі атракціони, спортивні змагання, відпочинок на пляжі, вітрильна регата!
Все найкраще, що зробить відпочинок незабутнім, буде зібрано на п’яти майданчиках
справжнього вуличного фестивалю — найяскравішого міського свята в цьому році. Кожен
із майданчиків матиме певну тематику, цікаву
людям різного смаку і віку.
Крім цього, вишгородці та гості міста зможуть взяти участь у благодійній соціальній місії
«1 тонна добрих речей» для нужденних.

аФішка

Поринути в атмосферу веселощів і вражень ви зможете:
7 серпня
21:00-22:00 — відкриття площі біля БК «Енергетик»
8 серпня
09:00-13:00 — Майданчик «Діти — наше майбутнє»
(площа біля БК «Енергетик»)
13:00-20:00 Майданчик «Молодіжне місто» (набережна
Київського моря (територія скейт-парку)
Спортивний майданчик:
12:00-16:00 – змагання з великого тенісу (спортивний
комплекс Вишгородської районної ДЮСШ)
16:00-19:00 – змагання з пляжного волейболу та футболу
(набережна Київського водосховища (віндсерфінг-клуб «Містраль»)
16:00 – вітрильна регата «Кубок пам’яті Віктора Решетняка» (аванпорт Київського водосховища)
17:00 – матч ветеранів (стадіон «Енергетик»)
8-9 серпня
12:20-20:00 – Майданчик сімейного відпочинку «Вишгород — мій дім, моя сім’я» (набережна Київського моря)
Слідкуйте за анонсами на афішах і в соцмережах.

...І по-пластовому
Вишгородська станиця Пласту 9 серпня чекає всіх на Дні відкритих дверей. Віхи історії перенесуть
вас до Княжого Вишгорода, то ж не
зволікайте та на табір завітайте.
P.S. У цей день чекаємо малючків, бабусь і дідусів, кумів, сватів і всіх-всіх-всіх.
Програма дня:
14:00 – 15:00
(заїзд гостей табору)
15:00 – 15:15
(екскурсія табором)
15:15 – 16:30 (співи, ігри, банси)
16:30 – 18:00 (велика гра
«Пошук княжого скарбу»)
18:00 – 18:30 (майстер-клас)
18:30 – 19:30 (вечеря)
19:45 – 20:15 (закриття дня)
20:20 – 22:00 (святкова ватра)

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Живильне джерело

Вода — життя, а чиста вода — основа здоров’я
Анонс

Про роботу, плани та
проекти активістів патріотичної вишгородської
організації читайте у наступному номері

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12:
30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä»
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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У народі кажуть: хто криницю для громади викопає, того Бог охороняє.
Мешканцям вул. Н. Шолуденка, які ще задовго до відкриття бювету стояли тут з пляшками та відрами, вода прийшлася до смаку. Вони нахвалювали джерельну воду та дякували всім, хто зробив для них таке благо.
Вікторія ШМИГОРА
24 липня у Вишгороді по вул. Н. Шолуденка урочисто відкрили бювет питної води.
В.о. Вишгородського міського голови Марія
Решетнікова перерізала стрічку, а протоієрей церкви св. Бориса і Гліба провів обряд
освячення нового бювету. Марія Решетнікова
зазначила, що це черговий проект Вишгород-

ського міського голови Віктора Решетняка,
який він не встиг втілити за життя. Ініціював
відкриття бювету на прохання мешканців
саме на цьому місці депутат Вишгородської
міської ради Олександр Скоробагатий.
Дегустували воду присутні депутати та
працівники міської ради, духовенство, жителі
прилеглих будинків.
Далі — на стор. 2

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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За рік – 1 520,00 тис. м3
Георгій ЧЕБАН,
директор Вишгородського
МКП «Водоканал»

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» – це спеціалізоване підприємство, яке забезпечує м. Вишгород якісною питною водою.
Для водопостачання підприємством експлуатується десять артезіанських свердловин: з них вісім – знаходяться на
території водопровідної насосної станції, дві – на території
Вишгорода (по проспекту І. Мазепи і по вул. Парусній). Ділянка підземного водозабору та водопровідної насосної
станції заходиться на південно-західній околиці Вишгорода.
Вода з артезіанських свердловин по трубопроводах
Д-150 мм, Д-200 мм, Д-400 мм, Д-500 мм закачується у два
резервуари чистої води об’ємом по 5000 м3 кожний. У місто вода подається по двох водоводах Д-300 мм і Д-500 мм
у розподільчу систему. Встановлена проектна потужність
підземного водозабору – 10 тис. м3/ добу, фактична середньодобова подача води на місто складає 5,5 – 6,5 тис. м3/
добу.
За 2014 рік було подано 1 520,00 тис. м3 води.
На даний час довжина комунальної водопровідної мережі Вишгородського МКП « Водоканал» складає 49,48 км.
Якість питної води повністю відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини» за органолептичними, санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.

Живильне джерело
У «Водоканалі»

На підставі Кодексу України «Про надра» Вишгородське
МКП «Водоканал» отримало спеціальний дозвіл (ліцензію)
на користування надрами № 4147 від 16 травня 2012 р.
На виконання особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами Науково-впроваджувальним центром УкрДГРІ на замовлення ВМКП «Водоканал» розроблено проект на проведення робіт: «Геологічне вивчення (у т.ч.
дослідно-промислова розробка) родовища питних підземних вод водозабору Вишгородського міського комунального
підприємства «Водоканал»». Програма робіт була розрахована на три роки і виконана в повному обсязі.
За результатами проведеного комплексу робіт із геологічного вивчення родовища питних підземних вод водозабору Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», у т.ч. дослідно-промислової розробки,
уточнені геолого-гідрогеологічні умови родовища, визначені умови та закономірності формування підземних вод,
на основі чого проведено підрахунок запасів по розвіданих
категоріях, розрахунок зон санітарної охорони, досліджено
якість води з водозабору, складено комплекс графічних і
табличних матеріалів.
За матеріалами геологічного вивчення ділянки надр
складено звіт про «Геолого-економічну оцінку родовища питних підземних вод водозабору ВМКП «Водоканал», підраховано запаси питних підземних вод у кількості 8319,5 м3/добу, в тому числі по категоріях А-4391,1 м3/
добу та В-3928,4 м3/добу. Державним комітетом по запасах
23.07.2015 р. проведено оцінку запасів родовища в кількості 8319,5 м3/добу.
У подальшому ВМКП «Водоканал» необхідно буде отримати дозвіл «На добування надр».

Святкова літургія,
хресна хода і ювілейна монета
Цими днями християнський світ відзначає
День Хрещення Київської Русі-України та вшановує 1000-річчя
упокоєння Святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого

28 липня у столиці віряни та духовенство пройшли хресною ходою, відзначаючи День Хрещення Київської Русі-України та День рівноапостольного
князя Володимира.
Хода, до якої долучилися тисячі священиків і вірян,
розпочалася від Свято-Володимирського Патріаршого кафедрального собору. Рясний дощ не завадив
процесії. Люди, йдучи колоною, співали пісень, молились та скандували «Слава Україні!»
Хресній ході передувала святкова літургія у Володимирському кафедральному соборі. На богослужінні,
яке очолив Святійший Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Філарет, побував Президент Петро Порошенко з дружиною.
Нагадаємо, президент України назвав рішення
князя Володимира щодо хрещення Київської Русі
справжнім європейським вибором.
Охрестивши Київську Русь, князь Володимир допоміг Україні обрати шлях у Європу – про це заявив і
предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час зустрічі з членами
Всеукраїнської ради церков.
Він зазначив, що Україна зараз має обрати шлях,

Вода — життя, а чиста
вода — основа здоров’я
(Початок на стор. 1)
Поруч із бюветом на вул. Н. Шолуденка протікає річка
Монашка, яка згадується ще у стародавніх літописах, але
роками вона виконувала функцію сміттєвого баку для деяких несумлінних вишгородців. Працівники Вишгородської
міської ради навесні зібрались тут на суботник. Очистили водойму. Тепер це місце не впізнати. Тут справжня зона відпочинку: з лавочками, облаштованим місточком та корисною
водою поруч. Глибина бювету — 135 метрів, а це — сеноманський горизонт. Вода сеноманського пласта-горизонту
вирізняється гарною якістю і стабільністю хімічного складу.
Часто води даного горизонту використовуються для централізованого водопостачання. Багато компаній із розливу
і доставки води, а також виробники продуктів харчування
використовують води даного горизонту.
Замовлення виконувало підприємство «Дніпробурсервіс». Вартість проекту — 388 тис. грн. Термін експлуатації —
15 років. Установили й кесон, необхідний для захисту свердловини від промерзання в зимовий час, а також для захисту
свердловини від потрапляння в неї стічних і грунтових вод.
Правильно організований монтаж кесона захистить від
весняних паводків або небажаних стоків, і ніщо зайве не
зможе вплинути на якість води зі свердловини.
За словами директора ТОВ «Дніпробурсервіс» Володимира Маликова, якість води перевіряли ретельно. Усі показники у нормі.
Невдовзі об’єкт передадуть на баланс ВМКП «Водоканал».

Успішна Україна — це наша
ВОЛЯ, і ми її реалізуємо!
Віктор ШУБКА,
координатор Вишгородської
міської організації партії «Воля»

Політична партія «Воля»
— це відносно нове політичне об’єднання, яке встигло зарекомендувати себе
у нашому місті, як амбітна
та багатофункціональна команда, що ставить перед собою задачі в усіх напрямках
розвитку нашої країни, крок
за кроком реалізуючи їх у
Вишгороді.

Хрещення Русі

Джерело: ЗМІ

Вишгород

яким рухатися далі.
«Тому що перед Україною стоїть тепер питання:
куди нам йти – в Європу чи в Євразійський простір?
Володимир вчив нас – треба нам йти в Європу, бо
вона християнська, демократична. Тому князь Володимир дає нам правильний шлях», – підсумував глава
УПЦ КП.
…Увечері під дзвіницею Михайлівського Золотоверхого монастиря відбулася мистецька програма з
виконанням хорових творів українських авторів від
Середньовіччя до наших днів у супроводі сучасних
мультимедійних технологій.
З нагоди відзначення знаменної дати Нацбанк
уводить в обіг монету, присвячену діяльності князя
Володимира та тисячоліттю з дня його упокоєння.
Срібна монета номіналом 20 гривень важить понад шістдесят грамів. НБУ впевнено називає її найкращою, які випускав банк. Нумізматам вона обійдеться
майже у тисячу сто гривень, проте в Нацбанку запевняють, що колекціонери вже вишикувались у чергу.
Хрещення Русі — процес прийняття і поширення християнства у Русі. Ключова подія — масове
хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом інших міст держави князем Володимиром Святославичем, у результаті чого християнство стало провідною релігією на Русі.

«Воля» — нова партія, яка утворилася після Майдану. В ній — ті, хто
зупиняв незаконні забудови, боровся
за свободу слова та вільний доступ до
інформації. Це люди, які створювали
Євромайдани від Львова до Луганська, які доєдналися до ідеї очищення
влади і так зажадали змін, що самі
стали зміною.
Члени партії втомились від брехні,
яка існує в усіх прошарках нашої політичної системи, сповнені сил та патріотизму вони об’єдналися задля змін
у рідній країні. Серед людей «Волі»
— співзасновник компанії «Унікальна
Україна» та cпівкоординатор ініціативи «Реанімаційний пакет реформ»
Ольга ГАЛАБАЛА, народний депутат України, позафракційний Юрій
ДЕРЕВ’ЯНКО, суспільно-політичний
діяч і голова Міжнародного інституту
демократій Сергій ТАРАН, народний
депутат України Ірина СУСЛОВА, правозахисник Олексій БОНЮК, а у Вишгороді — президент ГО «Українська
федерація хортінгу» Віктор ШУБКА,
голова ВГО «Молода Країна» Андрій
ПЕЩЕРІН, лікар-патріот Василь ЯКОВЕНКО, прогресивний Олександр
МАЛИШЕВ та ще багато справжніх
патріотів України і нашого міста. Партія швидко зміцнюється, збирає однодумців.
Головна мета «Волі» — докорінно
змінити нашу країну та зробити її прикладом для інших країн, дати відповіді
на питання — як може бути побудована модель успішної держави в сучасному світі.
Досягнення цієї серйозної та
вкрай необхідної мети реалізується в
наступних завданнях:
— повне відновлення ефективності державних структур;

— проведення
кадрової люстрації;
—
створення незалежного,
об’є-ктивного та
справедливого
суду, а також силових органів, які
захищатимуть права людини;
— створення вільної економіки
шляхом ліквідації тіньових схем та олігархічних монополій.
Партійці «Волі» вже розробили і
домоглися ухвалення люстраційного
закону «Про очищення влади», «Про
відновлення довіри до судової влади».
Розробили пакет Антиолігархічних
законопроектів, частина вимог яких
врахована при формуванні Бюджету-2015. Пакет передбачає перенесення тягара з наповнення Бюджету
з найнезабезпеченіших верств населення на олігархів.
Люди «Волі» — це освітяни, медики, підприємці, студенти – провели
Всеукраїнську акцію «Олігархи мають
заплатити» та приїхали до ВРУ з вимогою — прийняти ці норми з усіх областей України.
Боротьба за ці зміни триває і сьогодні. Лише в останні місяці по Україні
було проведено понад 200 зустрічей
із колективами медиків, освітян, студентів, підприємців, які найбільше
постраждають від бюджетних змін
Уряду. Проведені масштабні віче на
площах міст України.
У Вишгороді партія «Воля» активно співпрацює з ВГО «Молода Країна», з Благодійним фондом святої
Ольги, з радою ветеранів, воїнами
АТО, чорнобильцями та багатьма іншими небайдужими громадянами і
організаціями. Партія бере активну
участь в обговоренні питань місцевого самоврядування, підтримує благодійні акції та заходи, піклується про
ветеранів та соціально незахищені
верстви населення, дуже багато уваги надає дітям, їх культурному, патріотичному та спортивному розвитку.
Політична партія «Воля» сформувалася з майданівців, представників
Самооборон, добровольчих батальйонів та волонтерів АТО, небайдужих
громадян нашої країни. З ночі побиття
студенів, 29 листопада 2013 року, і до
сьогодні вона не припиняє боротьбу
ЗА ЗМІНУ СИСТЕМИ в нашій країні!
Запрошуємо небайдужих вишгородців долучатися до спільної справи!

Вишгород

Наше місто

1 серпня

Треба шукати компроміси, а не
зупинятись на дилемі – археологічні
розкопки або ямковий ремонт

Долучіться до історії Вишгорода
Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор Вишгородського
історико-культурного
заповідника

Сигнали служби 101

ВРГО «АпТаун»

Під час одного із заходів на подвір’ї
Музею давньоруського гончарства

ФОТО – архів заповідника

Його детальну історію з 1937
року вивчають історики та археологи. Уже 3-й рік поспіль Вишгородський історико-культурний заповідник разом із інститутом археології
Національної академії наук України
проводить археологічні розкопки, які відкрили багато
нових артефактів.
Нагадаю, Вишгородський історико-культурний заповідник був створений на базі маленького музею у
1994 році. У 2006-му – відкрився Музей давньоруського гончарства, а в 2007-му був проведений ремонт
історичного музею та створено в ньому нову експозицію. Заповідник працював над затвердженням історичного ареалу, увів до державного реєстру місцеві
пам’ятки (нині їх – близько десяти).
Особливої уваги заслуговує ландшафт історичної
частини міста. На пагорбах росте корючка болотна,
дика орхідея, реліктовий хвощ – рідкісна рослина,
занесена до Червоної книги. Краєвиди незвичайної
краси зберегли свій первісний вигляд. Але сьогодні
пам’яткою ландшафту цю територію назвати важко,
це більше схоже на «базар», тому що, на жаль, гроші
у нашому суспільстві переважують культуру.
Працівники заповідника займаються не лише
збереженням пам’яток історії, а й проводять наукові
конференції (в т ч. – міжнародні), лекції, археологічні
розвідки, створюють нові виставки, співпрацюють із
установами та громадськістю, проводять обговорення, майстер-класи, екскурсії.

– Привіт, друже. А ти звідки?
– Здоров. Я – з Вишгорода!
– Звідки-звідки? З Ужгорода?!
– Та ні! З Вишгорода!
– А де це?..

Точка
зору

За своїм історичним
значенням Вишгород є одним із основних в Україні
культурних центрів, який
може і повинен відігравати
важливу роль у консолідації суспільства, у розвитку
духовності та культури і
має стати одним із православних туристичних центрів України.
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У Вишгородському історичному музеї відкрито виставку «Археологія Вишгорода з 90-х років і до сьогодення». Тут же спільно із територіальним центром
соціального обслуговування щочетверга ми проводимо заходи для учасників АТО, переселенців та людей
похилого віку. У нас ведеться робота історичного
клубу «Кліо». А в Музеї давньоруського гончарства з
дорослими та дітьми працюють гончарі, які навчають
своєму ремеслу, й науковці, котрі усім бажаючим відкривають історичні таємниці Вишгорода.
Проте, на сесії Вишгородської міської ради 16.07.
2015 р. від депутатів міської ради прозвучала репліка,
що музеї заповідника відвідують 20 екскурсантів на
місяць та й годі. Це цілковита неправда!
До нас приходять учні й дорослі, багато екскурсантів із Києва.
Хочу запросити до наших музеїв і шановних панів
депутатів. Завітайте на наші заходи, конференції, лекції. Долучіться до легендарної історії стародавнього
Вишгорода через діяльність заповідника.
Запрошуємо всіх небайдужих до історичного музею по вул. Грушевського, 1 та Музею давньоруського
гончарства по вул. Межигірського Спаса,11.
Будемо раді зустрічати нових відвідувачів!

Вишгород – місто княгині
Ольги, яке вперше згадується в
літописах під 946 роком. Тут поховані святі Борис і Гліб. Ще й
донині в надрах вишгородської
землі зберігаються дивовижні історичні реліквії. За однією з версій тут знаходиться унікальна бібліотека Ярослава Мудрого.
Це надзвичайне місто, сповнене історичних загадок та легенд.
Але, як виявилось, не всім цікава його історія.
У Вишгороді археологи працюють ледь не на голому ентузіазмі.
Адже для проведення археологічних розкопок коштів в української
держави не вистачає, та й на місцевому рівні проблемою не дуже
переймаються. Це підтвердив і той
факт, що на минулій сесії наші депутати не прийняли проект рішення
щодо затвердження міської Програми підтримки археологічних розкопок у Вишгороді на 2015 рік. У свою
чергу, надавши перевагу проекту
про «латання» дірявих доріг.
Дороги – дорогами, але як же
історія, панове?! Це дуже важлива
тема, оскільки ми, молодь Вишгорода, знаємо історичну цінність
нашого міста. До того ж, мала
батьківщина – це майбутнє наших
нащадків. То може, краще б у музеї ходити, аніж по латаних дорогах
тинятись?!
До речі, про дороги. Наразі
ВРГО «АпТаун» працює над кон-

Горять торфяники

На Вишгородщині триває гасіння торфяників. За інформацією пожежників, у районі нині
борються із чотирма осередками загоряння — у Катюжанці, Гуті-Катюжанській, Демидові та
Козаровичах — загальною площею 14,4 га.
Як зазначили у ДСНС, торфяні пожежі створюють
небезпеку провалу в прогорілий грунт людей і техніки,
у зв’язку з чим рятувальники закликають бути обережними та не перебувати поряд із небезпечними місцями.
Торф повільно прогорає на всю глибину залягання,
яка може сягати понад 6-8 метрів.
Після вигоряння зберігається висока температура,
тому, провалившись у районі торфяної пожежі, людина
може не врятуватися.
Рятувальники закликають суворо дотримуватися
правил пожежної безпеки у суху літню погоду поблизу
лісових масивів та на відкритих територіях: не запалювати суху траву, не розводити вогонь на торфяних
ґрунтах та поблизу дерев’яних будівель, а також не дозволяти дітям гратися з вогнем і розводити багаття без
нагляду дорослих.

Вітаємо
У серпні дні народження святкують
1 серпня — Марія Степанівна РЕШЕТНІКОВА,
в. о. міського голови Вишгородської міської ради
3 серпня — Надія Василівна ФІАЛКО,
спеціаліст І категорії Вишгородської міської ради
6 серпня — Ірина Петрівна ПОЛІЩУК,
бухгалтер КП «Редакція газети «Вишгород»
19 серпня – Віктор Ярославович ПОЛІЩУК,
начальник сантехнічної дільниці КПЖ і КГ Вишгородської міськради
30 серпня — Андрій МАКСІМОВ,
фотокореспондент КП «Редакція газети «Вишгород»
Депутати Вишгородської міської ради:
2 серпня — Володимир Олександрович ШЕЛЕСТ
29 серпня — Юрій Іванович ЛИННИК
З днем народження! Нехай ваше життя буде красивим і яскравим, як весна, сонячним і теплим,
як літо. Нехай буде до осені далеко, а снігові заметілі ніколи не проникають у душу!
Вишгородська міська рада, міськвиконком, колектив редакції газети «Вишгород»

U
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цепцією розвитку велоінфраструктури Вишгорода. І ми, як ніхто,
зацікавлені у виділенні коштів на
транспортну систему. Але не для
показового «ремонту», а для комплексного підходу до проблеми.
Адже необхідно розробити стратегічні документи, що дозволять
поступово, крок за кроком відновлювати дорожнє покриття в місті зі
спланованими велодоріжками, комфортними пішоходними зонами, заниженими бордюрами.
Завжди навколо ситуації з дорогами дуже багато передвиборної
риторики. На жаль, наше місто теж
від цього не застраховане. Проте, треба шукати компроміси, а не
зупинятись на дилемі: археологічні
розкопки або ямковий ремонт. Невже одне може виключати можливість розвитку іншого?
Підписана і ратифікована Україною Європейська Конвенція про
охорону археологічної спадщини
визначає, що археологічна спадщина є головним елементом пізнання історії людства, джерелом
європейської колективної пам’яті
та засобом історичних наукових
досліджень. Тобто, якщо історія
роз’єднує народи, то археологія не
знає кордонів і відкриває європейцям їхнє спільне коріння.
І це – не порожні балачки.
Ми хочемо бачити наше місто
справжньою культурно-історичною
пам’яткою з комфортним міським
простором, від чого у натовпу туристів перехоплюватиме подих.

Будьте пильними

Обікрали сім ліфтів
Торі ШУМ

Чимало вишгородських ліфтів
експлуатуються досить довго,
а тому потребують ремонту.
Однак зношеність ліфтів — не єдина турбота комунальників,
оскільки знову почали красти ліфтове обладнання. За словами
начальника міської служби ліфтів Миколи Бортника, лише минулого тижня, 23 липня, зафіксовано сім таких випадків: по вул.
Набережній, 8 (1, 2, 4 під’їзди), вул. Київській, 18 (3, 4 під’їзди),
на Київській, 4 (4 під’їзд), вул. Гриненко, 1-а (2 під’їзд). Зловмисники пошкодили металеві огороджувальні решітки та замки,
розукомплектували системи керування ліфтами, викрали срібні
контакти пускачів, друковані плати (один комплект коштує 7 500
гривень). Загалом невідомі нанесли збитків на майже 45 000
гривень.
Зачасту зловмисники не гребують нічим заради швидкої наживи.
Ось і маємо: тепер у мешканців будинків незручності (а серед них – літні люди, хворі, мами з малими дітьми); у КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради – витрати, які не закладені у тариф.
Директор міського комунального підприємства Михайло Шененко зазначив, що, на жаль, ЖЕК не в змозі попередити обкрадання. І просить жителів будинків бути спостережливими: «Більшість під’їздів обладнані домофонами, але, впускаючи в під’їзд
сторонніх, які можуть називатися працівниками будь-якої сфери,
все ж варто переконатися, що в цих осіб є відповідні посвідчення
від організації, яку вони представляють, та повноваження проводити роботи у вашому будинку. Пам’ятайте: ваша особиста
безпека, ваш добробут і спокій часто знаходяться у ваших же
руках. Наразі ЖЕК написав заяви до правоохоронних органів.
Сподіваємося, винних знайдуть і покарають. А ми нині закуповуємо необхідні деталі для відновлення працездатності ліфтів».
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Жити здорово

Валентина ЯКОВЕНКО

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Під звуки Мендельсона

Навіть найменша дрібничка з того, що відбувається в житті Вишгорода, не проходить
повз увагу міського депутата Володимира Лісогора. Не кажучи вже про людей, які
мешкають у місті і на його окрузі зокрема.
Він не скупиться на гарні слова про небайдужих вишгородців, які на совість працюють
для громади, бо й сам звик так працювати.
Організовує благодійну допомогу армії та воїнам-землякам, бо вболіває за мир і спокій в
Україні. Він, як людина і як депутат, піклується про своїх виборців і радіє їхнім успіхам.
Ось і зараз, вирішуючи певні питання для
мешканця буд. № 7 по вул. Б. Хмельницького
Василя Саранчука, водночас щиро радів за
нього – чоловік учора одружився: «Уявляєте,
для цього… прибув із зони АТО. Одружився –
і знову на війну…»

Вишгород

Зустрілися дві доброти…
Сантехнік Вишгородського КПЖ
і КГ Василь Саранчук уже давненько знав Тетяну, але ближче познайомилися, коли прийшов до неї
ремонтувати кран на кухні. Прийшов… та й залишився.
Чим привабила його жінка?
Своєю добротою, каже Василь. І на
це запитання Тетяна відповідає так
само. Її цей чоловік також підкупив
саме своїм добрим серцем. Хоча
до цього має ще й спокійну надійну
вдачу та майстровиті руки – справу
свою знає добре, нарікань на роботу за роки праці у ЖЕКу чув небагато. Та і депутат Лісогор про нього,
як про спеціаліста, – теж хорошої
думки.
…До АТО Василь Саранчук потрапив лише з третього разу – його
не брали за станом здоров’я. І лише,

коли від окремого 25-го батальйону
«Київська Русь» надійшло «відношення» про те, що він там потрібен,
його прохання задовольнили.
Із 9 лютого ц.р. перебував у
складі 25-ого батальйону в навчальному центрі «Десна», потім – у Гончарівському, а вже із 18 травня – у
зоні АТО.
Як дружина реагує на те, що він
від’їздить на війну, – пишається ним.
Каже: «Чоловіки мають захищати
свою землю. А я триматимуся спокійно і думатиму лише про хороше».
Певним чином допоможе пережити розлуку робота серед людей
– Тетяна Захарова працює у реєстратурі Вишгородської поліклініки.
Разом із нею чекатимемо нашого земляка Василя Саранчука і всі
ми. Нехай повертається вчасно!

Анатолій МИСЬКО,
командор флотилії «Вільні Вітрила»,
адмірал-командор Українського козацтва

Княгиня Ольга — перша літописна градоначальниця Вишгорода і небесна покровителька
флотилії «Вільні Вітрила». Вона —
єдина вітчизняна княгиня-мореплавка, яка в 957 р. вийшла на
звичайному дерев’яному човні
з вітрилом із мішковини з Вишгорода і дійшла до Царгорода.
Здійснивши державний візит до
імператора Візантії Костянтина
Багрянородного, вона уклала Угоди, була охрещена там і таким же
водним шляхом повернулася додому. Це подвиг того і теперішнього часу для жінки-княгині і
жінки-мореплавки!
У цьогорічній регаті на її честь, що проходив 25-26 липня на баз яхт-клубу «ВишгородМарина», взяли участь 35 осіб, 8 крейсерських вітрильників та 5 «Оптимістів».
За результатами перегонів I місце і перехідний Кубок кн. Ольги (його придбав Анатолій Гальчук) виборов екіпаж яхти «Аметист»

На книжкову полицю

Нагородження переможця — представника команди
«Молода Країна», капітана яхти «Аметист» Євгена Пещеріна

Вітрильницька регата
(капітан Євген Пещерін з онуком Андрієм). За
нею — яхта «Ель-капітан» (Віктор Кремизович). І третій призер — яхта «Шанс» (капітан
Ігор Гриб).
У стартовій групі «мікротонери» премогла
яхта «Веста» (капітан Лідія Мельникова).
Переможці та призери нагороджені титульними медалями, дипломами та сувенірами.
Суддя регати — почесний суддя флотилії Світлана Хилько. Постать княгині Ольги

На Кубок княгині Ольги
відтворила Ольга Удодова, Малуші — Лідія
Мельникова. Почт княгині — Галина Хижа,
Тетяна Шведун, Світлана Євсеєва, ратник —
Анатолій Мисько — всі в одязі та спорядженні
9-го століття. Кухар трапези — Світлана Харамінська.
…26 липня перед відбуттям до Києва
гурт «Гайдамаки» виступив із пісенною програмою на центральній площі Вишгорода, а
потім здійснив традиційний похід на Угорську
гору, де були поховані князь Аскольд, пізніше

Пам’ять веде минулого стежками…

Ольга ДЯЧЕНКО

Вдивляюся в знайомі напівзабуті обличчя колишніх односельців — зарубенчан. Світлини
пам’яті зниклого села Зарубенці
Переяслав-Хмельницького району Київської області зібрала і ретельно упорядкувала жителька
Циблів Софія Сорокова.
Бібліотекар за фахом, літописець рідного
села і прискіпливий дослідник його історії, вона
кілька літ опрацьовувала матеріали книжки
«Не летять ластівки у Зарубинці». Титанічна
праця майже на чотириста сторінок означена
як історико-краєзнавчий нарис.
Тема затоплених сіл Подніпров’я – не
нова, а болюча і актуальна. На основі зібраних матеріалів патріоткою Зарубенців один із
співробітників Переяслав-Хмельницького ДПУ
ім. Г. Сковороди захистив кандидатську дисертацію.
Ця книжка — перша ластівка у серії «Краєзнавча бібліотека Переяславщини», заснованій Національним історико-етнографічним
заповідником «Переяслав».
Наприкінці червня відбулася її презентація на черговій зустрічі зарубенчан у Циблях
Переяслав-Хмельницького району. Сюди найбільше потрапило жителів після виселення у
зв’язку з будівництвом Канівської ГЕС.
Майже тридцять літ поспіль злітаються
пташенята із покинутих рідних гнізд, щоб піснями, спогадами повернутися на рідні стежки.
А Батурину (Зарубину) гору добре видно
за бурхливою синявою Дніпра. Та чи це та ріка,
яку долали через мости наші пращури? Гори

із недослідженими і покинутими залишками
древнього міста Заруб під натиском води поволі сповзають зі своїх величних престолів.
Давні пам’ятки свідчать про велику кількість релігійних споруд, які знищили різні завойовники, а довершили гірку історію маленької
батьківщини новітні перетворювачі.
Невимовним болем і тугою наповнені рядки літопису-реквієму Софії Сорокової. Вона
провела згорьованими стежками придніпровського села від найдавніших літ до останніх
поглядів на ластівчині гнізда вимушених скитальців.
Книжку не можна читати без душевного
трепету. Мовби знову чути плачі і нарікання на
гірку долю дорогих односельців. Скільки незнаного і напівзабутого зачепило своєю жорстокою правдою, затуманило зір непроханою
сльозою!
Більше чотирьохсот світлин мовби з мовчазним докором повертають туди, куди ведуть
тільки болючі спогади.
Трагедія маленького села над Дніпром характерна для сотень стертих з лиця землі заради виконання чиїхось хворобливих планів
перетворення квітучої України на низку морів
із загниваючою водою та мертвою рибою.
Знищено унікальну природу, скалічено мільйони людських доль.
Моє маленьке село кілька разів спалювали загарбники, та воно відроджувалося знову.
Тепер там бур’яни та звірина розкошує, бо рівень води виявився нижчим запланованого.
Від пеньків знову піднялися сади, але урожай
збирати зарубенчани не йдуть.
Вода, вода, навкруги вода…
Навіть кладовище на високій горі ревні виконавці «мудрих» вказівок зрівняли із землею.
Отак! І мертвим не знайшлося місця у планах
«правнуків поганих». До слова, тодішнім зару-

бенським школярам вчителі категорично забороняли відвідувати з батьками могили родичів
у поминальні дні. Щоб у безпам’ятстві зростали покірними і німими. Бо планово знищувалися не тільки корені родоводу, а й материнське
слово, пісня, звичаї.
Софія Федорівна у своїй книжці пам’яті повертає до першоджерел, знайомить не тільки з
минувшиною села, а й відтворює розгалужене
дерево кожної сім’ї, описує звичай українського весілля, занотувала улюблені пісні зарубенчан.
А ще використала численні документальні
свідчення знедолених односельців, які прагнули повернутися на рідну землю.
Авторка із 80-х років минулого століття
вела щоденник, активно співпрацювала з районною газетою «Вісник Переяславщини»,
часто друкувала матеріали на різні теми у
«Сільських вістях».
Земляки щиро дякували Софії Федорівні
за неоціненний подарунок, що змушує задуматися над минулим і майбутнім. Щоб врожаїлася нива ваговитим колосом, треба серцем
зігріти кожну грудочку і засіяти добірним зерном.
І так плекати рідне слово, пісню, продовжувати топтати стежку добра, миру і злагоди на
благодатній українській землі, не повторювати
помилок минулого. Це — лейтмотив книжки
«Не летять ластівки у Зарубинці». Назву Софія
Сорокова взяла із одного з моїх віршів збірки
«Зарубенська зоря», цитує і деякі рядки.
Саме цю збірку із доповненнями Софії Федорівни, яка значно краще обізнана із історією
села та його жителів, вона мені вручила на зустрічі.
* У документах і на мапі минулих літ село
називалося Зарубинці, а в добу «світлого минулого» — Зарубенці.

– княгиня Ольга, а в 1918 р. — Герої Крут.
«Гайдамаки» виступили і на сходах легендарної Ротонди, а згодом – біля скульптурної групи княгині Ольги на Михайлівській
площі.
За допомогу в проведенні цієї патріотичної акції дякуємо підприємцю-добротворцю
Олександру Шамоті, голові ВГО «Молода
Країна» Андрію Пещеріну, керівнику Вишгородського Центру соціального обслуговування Ірині Войтенко.

Вишгород

Коло жінки
Поради дієтолога

Оксана СКИТАЛІНСЬКА, лікар-дієтолог

Дрібний пил, токсини, яких
сьогодні в повітрі більше, ніж досить, спричинюють кисневу недостатність, пригнічують імунітет,
порушують роботу організму, і
тому наше харчування та спосіб
життя мають активізувати імунні
та відновлювальні процеси.
Що для цього потрібно?
1. Вживати кисломолочні продукти
нормальної жирності (багаті повноцінним
білком та вітамінами А, Д), додавати до них
петрушку, моркву, червоний болгарський перець, помідори, абрикоси (ці овочі та фрукти
багаті каротиноїдами, які засвоюються в присутності жирів).
2. Виключити продукти, що подразнюють тканини дихальних шляхів: міцні м’ясні
та рибні бульйони, гірчицю, хрін, пекучий
перець, алкогольні напої, жирне, смажене
м’ясо, ковбасні вироби.
3. Додавати до раціону продукти, в
яких є мінерал селен: він сприяє зміцненню
імунітету та здатності печінки знешкоджувати токсичні речовини (продукти тваринного
походження: яйця, морепродукти, особливо
оселедець, кальмари, креветки, яловичі та
свинячі нирки; рослинного походження —
часник, астрагал, овес, пшениця, пивні дріжджі).
4. Обмежити цукор, цукерки, солодкі
напої, вироби з білого борошна: прості вуглеводи перешкоджають засвоєнню селену,
сприяють бродінню у кишечнику, послаблюють імунітет.
5. Вживати їжу, насичену антиоксидантами — речовинами, що захищають клітини
від руйнування вільними радикалами, яких
багато утворюється в забрудненому повітрі.
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Харчування у запиленому місті

— Вітаміну Е багато у зародках пшениці,
мигдалі, оливковій олії, яєчному жовтку, горошку, обліписі, кунжуті.
— Вітаміну С — у вишнях, апельсинах,
броколі, капусті всіх видів, полуницях, ківі,
чорній смородині, болгарському перці.
— Каротиноїдів — у темно-жовтих, оранжевих, і темно-зелених овочах та фруктах —
моркві (свіжа та моркв’яний сік із м’якоттю),
помідорах (свіжих та тушкованих), абрикосах.
Фітохімічні речовини — це різнокольорові
пігменти, які блокують вільні радикали, сприяють відновленню клітин, покращенню їхніх
функцій і, відповідно, зміцненню стійкості організму до негативних впливів зовнішнього
середовища (фрукти, овочі, ягоди, насіння,
чорна квасоля, зелений горошок, зелений
чай).
Наприклад, ледь тушковані або запечені
та збризнуті оливковою олією помідори оздоровлюють печінку, покращують стан шкіри,
прискорюють одужання хворих із хронічними
захворюваннями дихальних шляхів; куркума
має виражені протизапальні, противірусні,
антибактеріальні та протиракові властивості; сира або ледь приварена капуста броколі
допомагає печінці очищати організм; морс із
журавлини — виводити шкідливі речовини
через нирки.
6. Вживати продукти, багаті амінокислотами, які посилюють детоксикаційну функцію печінки (авокадо, спаржа, часник, цибуля, нежирне м’ясо).
7. Продукти, в яких багато розчинної
та нерозчинної клітковини. Вона зв’язує
токсини та прискорює їх виведення через кишечник):
— фрукти та ягоди: яблука, вишні, мандарини, апельсини, лимони, персики, груші,
полуниці, малина, смородина чорна;
— овочі та насіння: горох, квасоля, пшенична крупа, житній хліб, ячмінна крупа, рис
нешліфований, пшоно, баклажани, капуста
білокачанна, картопля (у «мундирі» або запечена), морква, буряк, огірки, гарбуз та насіння гарбуза, насіння льону.
8. Продукти, що мають гепатопротекторні властивості: розторопша плямиста
(містить силімарин, що оберігає клітини печінки від токсичних речовин, посилює її детоксикаційну функцію), екстракт артишоку
(захищає печінку, допомагає утворенню та
виділенню жовчі), насіння гарбуза та гарбузова олія (сприяє відновленню клітин печінки),
подорожник (настій), звіробій (чай), куркума
(в страви), імбир (чай, в овочеві та м’ясні
страви), шипшина (настій).
9. Потогінні та сечогінні чаї та напої (настій із малини, брусниці, журавлини, компот із

груш, малини, хвощ).
10. Адаптогени (елеутерокок, женьшень,
апілак) у поєднанні з соками (моркви, буряка,
яблука, абрикоса з м’якоттю).
11. Продукти із бактерицидною дією: малина, бузина, подорожник, соснові бруньки,
березовий сік, календула (нагідки), шавлія, евкаліпт, дуб, звіробій — зміцнюють біологічний
фільтр легенів.
12. Антигіпоксанти — продукти, що покращують надходження кисню до клітин,
сприяють їх активізації та звільненню від
токсичних речовин: березовий сік, настій бруньок берези, настій із квіток та плодів бузини,
суниці, чорної смородини, чай з гінкго, м’яти,
куркума, імбир, кардамон, цикорій, квітковий
пилок (за відсутності алергії).
Важливо: всі овочі, зелень та фрукти
ретельно мити щіточкою у проточній воді;
м’ясо та рибу добре проварювати, не смажити; багато пити.
Правила пиття води: склянка води із соком лимона після пробудження, за півгодини
до вживання їжі, перед сном. У літній період
здорова людина має випивати не менше 6-8
склянок чистої води, без урахування напоїв.
Спітніння збільшує потребу в рідині.
Алгоритм складання раціону
Сніданок, обід, вечеря мають наступні
пропорції:
25% — білкововмісний продукт
75% — рослинні страви (круп’яні, овочеві,
фруктові або ягідні).
Зразок денного раціону
Сніданок:
Каша із вівсяних пластівців, попередньо
замочена та лише доведена до кипіння, в яку
додати терте яблуко, насіння льону та порізані ягоди полуниці (малини, абрикоси);
варене нам’яко яйце, кава з кардамоном.
Перекус:
Тост із круглого пресованого житнього
хлібця, намазаного м’яким авокадо, настій із
шипшини або морс із журавлини.
Обід:
Окрошка на кефірі із зеленню.
Порція гречки з паровою котлетою із індички. В гречку додати трошки куркуми та
шматочки авокадо.
Салат із свіжої капусти та інших овочів,
заправлений сумішшю гарбузової та оливкової олій.
Апельсиновий сік.
Перекус:
5 штук мигдалевих горіхів, попередньо
замочених у воді, яблуко, зелений чай з імбиром, лимоном та медом (пів чайної ложки).

Вечеря:
Плов із нешліфованого рису з морепродуктами, порошком куркуми, морквою та зеленню.
Морс із полуниці з листочками м’яти, з
медом та лимоном.
Перед сном:
Півсклянки кефіру, збитого з ягодами
(малина, вишні).
Рецепти для оздоровлення
Детокс-тонік «Літній»
Вода — 2 літри
квітки (ягоди) бузини чорної — 1-2 суцвіття
полуниці (порізані) — чашка
імбир (натертий на тертці) — пів чайної
ложки
м’ята — 2-3 листочки
листя смородини — 2-3 листочки
мед — 2 столові ложки.
Всі інгредієнти залити окропом, дати настоятися 1 годину (до охолодження), процідити, додати мед. Можна вживати холодним.
Дія: очищує, вітамінізує організм, має
протизапальні властивості, покращує травлення, тонізує, додає енергії.
Детокс-каша «Молодість»
Вівсяні пластівці — 1 склянка
насіння льону — 1 столова ложка
висівки вівсяні — 1 столова ложка
яблуко — 1 шт.
ягоди (малина/полуниця і т. д.) — 1 столова ложка
мед — 1 чайна ложка
кориця (порошок) — 1 чайна ложка
Вівсяні пластівці та висівки залити окропом, дати настоятися, через 20 хв. додати
насіння льону, мед, терте на крупній тертці
яблуко, посипати порошком кориці.
Дія: очищує кишечник, оздоровлює мікрофлору, розвантажує печінку, дає тривалу
енергію, сприяє свіжому кольору обличчя та
нормалізації маси тіла.
Загальні поради:
Приймайте душ вранці та ввечері, носіть
одяг із натуральних тканин, при знаходженні
на яскравому денному сонці закривайте тіло
(одяг із довгими рукавами, легкі штани або
спідниці, капелюхи із широкими полами); намагайтеся уникати вулиць із потоком транспорту, вибирайте маршрути, які проходять
через зони із зеленими насадженнями. Особливо це стосується дітей та літніх людей.
Усе це допоможе уникнути негативних
впливів на організм, бути здоровими та насолоджуватися літом.

Садовий килим із квіток
Дім. Сад. Город
Підготував Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Формуючи садову ділянку, багато хто мріє створити клумбу,
яка радуватиме буянням фарб із
ранньої весни до пізньої осені. Це
особливо складно у другій половині літа, коли відходить цвітіння
багатьох квітів...
Які ж вибрати сорти для клумби, щоб вони приваблювали погляд протягом усього літа, захопивши ще й шматочок осені?
Квітковий світ дуже різноманітний: нараховується близько 300 тисяч видів однорічних
і багаторічних рослин, що піднімають настрій
своїм яскравим цвітінням. Деякі садівники
воліють для формування клумби використовувати багаторічні рослини, іноді доповнюючи
їх потрібними фарбами, які можуть подарувати однорічники. Інші ж — частіше використовують виключно однорічні — і так змінюють
свою ділянку щосезону.
Ці рослини придатні для формування як
модульних квітників (створюваних за допомогою переносних контейнерів), так і міксбордерів (клумби з різнорівневих композицій, де
на зміну одним квітучим приходять інші). Ро-

блячи клумбу з однорічників, пам’ятайте, що
вони люблять сонце, достатню зволоженість
грунту. За цих умов зможуть показати себе в
усій красі.
Серед низькорослих однорічників (не
більше 30 см) можна виділити невибагливу
немофілу — рослину з ніжними квітами від біло-голубого до фіолетового забарвлення. До
речі, її можна сіяти у серпні одразу у відкритий грунт. Цвітіння в такому випадку отримаєте на початку осені. За допомогою немофіли
на клумбі можна створити суцільний килим,
якщо рослини висадити на відстані 10-20 см
одна від одної.
Прикрасою будь-якої клумби стане й
низькорослий агератум. За допомогою нього
можна створити щільний квітучий килимок із
найрізноманітніших відтінків синього і бузкового.
До появи квітів важливо ще правильно
формувати кущ, зрізаючи іноді верхівки пагонів. Зараз ще не пізно придбати квітучий агератум у невеликому контейнері і пересадити
його в клумбу. Він радуватиме своїм кольором до заморозків.
Ще величезною популярністю користуються чорнобривці, флокси, лобелії. Завдяки
середньорослим однорічним рослинам (висота — до 80 см) створюються змішані квітники.
Окрасою будь-якого виду клумби може
стати вербена зі своїми кулястими суцвіттями.
Цвіте вона з кінця червня і до глибокої осені.
Додати квітнику яскравих червоних відтінків із середини літа і до заморозків можна
за допомогою сальвії. Її можна висівати в кон-

тейнери, а потім, коли настає цвітіння, пересадити на клумбу.
В якості прикраси заднього плану різнорівневих квітників або ж для декору непривабливих будівель можна взяти датуру, з вигляду
схожу на дзвін, дельфініум, рицину, арункус,
що привертає увагу своїми білими суцвіттями.
Багаторічники мають певні переваги у порівнянні з однолітніми. По-перше, їх можна вирощувати на одному місці протягом 2-3-х років без пересаджування. По-друге, вони стійкі
до заморозків і відмінно переносять зиму. Потретє, зберігають цілий сезон прекрасні декоративні якості.
Одним із таких видів є шток-троянда, вона
ж — мальва. У багатьох вона асоціюється з
бабусиним селом, але зараз є такі сортові підвиди, що вражають пишністю яскравих махрових квіток досить різноманітних відтінків.
Цвітуть — до заморозків.
Любителям орхідей можна висадити тріціртіс — трав’янисту рослину сімейства лілійних, квітка якої зовні дуже схожа з тропічною

орхідеєю. За належних умов можна домогтися цвітіння вже на другий рік після посадки.
Слід вибирати місце без протягів і застою
води. Найкраще підійде напівтінь.
Справжньою окрасою саду може стати
посконник — високоросла довговічна рослина (період цвітіння зазвичай — кінець літа). З
кожним роком кущ збільшується, проте по ділянці не розповсюджується. Як правило, його
висаджують поблизу штучних водойм, на вологих ділянках.
Серед високорослих можна ще виділити
рутвицю, геленіум гібридний, вероніку довголисту. Декором будь-якого саду стане лілейник, деревій. Приваблює багатьох і родіола
— не лише квітами, а й м’ясистим листям
овальної форми.
«Ковдру» з найнеймовірніших відтінків
можна створити за допомогою низькорослих
видів флокси. Квітнуть цієї пори і гвоздика, герань, манжетка м’яка, гіпсофіла. Кожна з цих
рослин, а особливо у поєднанні, подарує вам
красу і гарний настрій.

6

1 серпня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 3 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:30, 19:30 ТСН
08:25 «Мiняю жiнку - 8»
09:40 «Чотири весiлля 4»
10:50 Х/ф «Коли зацвiте
багульник»
14:20 «Ворожка»
15:00 «Слiпа»
15:25 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20, 22:20 Т/с «Смiх
i грiх»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна-4»
12:00 Х/ф «Такер:
Людина та її мрiї»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
18:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Секретнi
матерiали»

20:20 Т/с «Таксi: Бруклiн»
21:20 Х/ф «Тринадцятий
район»
23:50 «Реал-Бодрiт»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
08:45 Кориснi поради
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
КАНАЛУ!!!
15:00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:30 Х/ф «Жахливий
Генрi»
18:15 Час-Ч
19:00 Дорогi депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Цикл «Вимушенi».
Проект Громадського
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Х/ф «Почуй моє
серце»
13:00 Х/ф «Руда»

14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Лист
очiкування»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Хеллбой II:
Золота армiя»
ТОНіС
06:00 Х/ф «За щучим
велiнням»
07:05, 21:35 Замальовки:
коротко про головне
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 Загадки загибелi
«Адмiрала Нахiмова»
13:50 Дива блакитної
планети
14:50 «Таке спортивне
життя. I. Бочарова»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 7 iсторичних чудес
України. Стародавнiй
Чернiгiв
18:25 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Базилевич
21:00 Rock Time c Петром
Полтаревым
23:50 «Кумири»

ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
11:00 Серiал «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Серiал
«Кухня»
18:30, 19:30 Серiал
«Свiтлофор»
22:30 Серiал «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Серiал «Ангел або
Демон»
СТБ
05:50, 16:00 «Все буде
добре!»
07:35 «Зiркове життя.
Недолюбленi дiти»
08:25 «Зiркове
життя. Випробування
алкоголем»
09:25 «Зiркове життя. З
чудовиська в красуню...»
10:20 Х/ф «Вечiрня казка»
12:20 «Битва

екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
07:45 «Правда життя».
Фобiї
08:15 «Агенти впливу»
09:10 «Народний кухар»
10:00 «Велика рiзниця
по-українськи»
11:45 «Розсмiши комiка»
13:25 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
15:00 Т/с «Паршивi вiвцi»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 7»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ

07:07 Т/с «Друзi»
10:05 Х/ф «Перша дочка»
12:05 Х/ф «Конвоїри»
14:05 Х/ф «Невловимi»
15:55 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Весiльнi битви
20:25 Х/ф «Принцеса i
жебрак»
22:15 Х/ф
«Кiнопобачення»
23:55 Х/ф «Як я тепер
люблю»
МЕГА
07:40, 16:40 Правила
життя
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
11:40 Путiвка до пекла
12:30 Дикi острови
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
22:40 Небезпечна

Австралiя
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»

17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Робiнзони iз
Беверлi Хiлз»
23:50 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
11:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
16:30 «Жди меня»
17:50 «Новини»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
23:50 Т/с «Перше
кохання»

09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Стоп-10
11:05, 13:10 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф «Дiстати
коротуна»
17:00 Х/ф «Старi пси»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова

ICTV
07:35, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
10:10 Велика полiтика
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
16:10, 16:32, 17:19, 17:32,
18:15 Україна - понад усе!
23:00 Час новин |

23:25 «Життєвi iсторiї»

кохання»

K1
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
23:15 Х/ф «Кiнець свiту»

В I В ТО Р О К , 4 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Iнспектор
Фреймут»
07:20, 07:35 «Маша i
ведмiдь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
09:55 «Чотири весiлля 4»
11:15, 00:20 «Хочу у
ВIАгру»
13:50, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:55 «Слiпа»
15:20 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Смiх
i грiх»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя

майбутнього»
10:30 Д/п «Гнiв планети»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»
12:10 Х/ф «Єваруйнiвниця». Перша
частина
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:25 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Ронiн»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:45 Кориснi поради
09:00 Вiчне
09:40 Хочу бути
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Подорожнi
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:15, 18:15 Час-Ч
13:40, 20:00 Цикл
«Вимушенi». Проект
Громадського

15:30 Фольк-music
16:35 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:35 Перша студiя
19:00 Першi на Першому.
Євроiгри
19:30 Авторський проект
«Вересень»
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 14:20, 15:30 Т/с
«Жiночий лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Тiльки про
любов»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Лист
очiкування»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:05, 21:35 Замальовки:
коротко про головне
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

12:10 Загадки загибелi
«Адмiрала Нахiмова»
14:50 «Таке спортивне
життя. В. Петренко»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
18:20 7 iсторичних
чудес України. Херсонес
Таврiйський
18:50 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Базилевич
21:00 Вiдлуння
23:50 «Кумири»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Серiал «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Серiал
«Кухня»
18:30, 19:30 Серiал
«Свiтлофор»

22:00 Серiал «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
СТБ
06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Зiркове життя.
Зiрковi схуднення»
09:50 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
11:20 «Битва
екстрасенсiв»
13:15 «Х-Фактор»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Санктум»
20:55 Х/ф «Озеро страху:
Тихi води»
22:40 Х/ф «Озеро страху:
Остання глава»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 7»

МЕГА
06:50, 22:40 Жертви
природи
07:40, 16:40 Правила
життя
08:30, 15:50 У пошуках
iстини

09:40 «Зiркове життя.
Вижити пiсля смертi»
10:25 «Таємницi
Мастершефу. М.
Шевченко. На голцi»
11:15 «Таємницi
Мастершефу. Одна за
всiх»
12:15 «Битва
екстрасенсiв»
14:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»

15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
12:30 Дикi острови
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Таємне життя
тварин
23:30 Вражаючi моменти
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:40 «Сiмейний суд»
15:35 Т/с «Домробiтниця»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
22:50 Т/с «Перше

5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
15:32 Машина часу
16:15, 16:32, 17:15, 17:32,
18:14 Україна - понад усе!
18:32 Велика полiтика
20:00, 21:10 Погляд
23:00 Час новин

СЕ Р Е ДА, 5 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
10:00 «Чотири весiлля
- 2»
11:15, 00:20 «Хочу у
ВIАгру»
13:15, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
15:20 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Смiх
i грiх»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
2+2
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:10, 23:50 «РеалБодрiт»
09:40 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:20 Д/п «Iнженернi

iмперiї»
12:10 Х/ф «Єваруйнiвниця»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:25 «6 кадрiв»
19:20 «Цiлком таємно»
21:20 Х/ф «Точка падiння»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:40 Цикл «Вимушенi».
Проект Громадського
15:30 Д/ф «Трипiлля.
Забута цивiлiзацiя старої
Європи»
16:55 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:25 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
19:05 Х/ф «Залiзна сотня»
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Тепло. Ua

ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Тiльки про
любов»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:40 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» (Україна)
- «Фенербахче»
(Туреччина)
23:40 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
14:50 «Таке спортивне
життя. О. Вiтриченко»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:00 Енiмалiя
18:10 7 iсторичних чудес
України. Хортиця
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Леоненко

21:35 «Глобал - 3000»
23:25 «Натхнення»
23:45 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:00, 19:00 Серiал
«Кухня»
18:30, 19:30 Серiал
«Свiтлофор»
22:00 Серiал «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Серiал «Ангел або
Демон»
СТБ
06:15, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 7»
13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Щасливi
разом»
18:00, 03:25 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
20:45 Х/ф «Годзилла»
23:10 Х/ф «Пегас проти
Химери»
МЕГА
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя

15:00, 19:10 У пошуках
пригод
20:00 Скарби зi звалища
21:50 Таємне життя
тварин
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
21:25 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 08:00, 09:00, 17:45
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:40 «Сiмейний суд»
15:35 Т/с «Домробiтниця»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»

22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20 Провокатор
17:50, 22:25 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
23:20 Х/ф «Стирач»
5 КАНАЛ
13:10, 14:10 День
14:32 Гра iнтересiв
15:32 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:32,
18:15 Україна - понад усе!
18:32 Невигаданi iсторiї
20:00, 21:10 Погляд
22:32 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час

Ч Е ТВ Е Р , 6 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
10:00 «Чотири весiлля
- 2»
11:10, 00:20 «Хочу у
ВIАгру»
13:10, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:15 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Смiх
i грiх»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
2+2
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
10:30 Д/п «Гнiв планети»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»

12:10 Х/ф «Точка падiння»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
17:25 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Розплата»
УТ-1
08:45 Кориснi поради
09:35 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:55 «Вересень»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:15 Час-Ч
13:25 Музична програма
15:30 Надвечiр’я
16:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:00 Д/с «Замки
Європи»
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
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 «Тiльки про
любов»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Лист
очiкування»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
07:35, 18:45 «Свiтськi
хронiки»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Щоденник для
батькiв»
14:50 «Таке спортивне
життя. Сергiй Бубка»
15:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 7 iсторичних
чудес України. КиєвоПечерська Лавра
18:35 «Мистецтво i час»

19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Леоненко
21:00 Rock Time c П.
Полтаревым
21:25 «Кумири»
23:35 Новонародженi
тварини
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Серiал «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Серiал
«Кухня»
18:30, 19:30 Серiал
«Свiтлофор»
22:00 Серiал «Два батька
i два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Серiал «Ангел або
Демон»
СТБ
08:40 «Зiркове життя.
Життя пiсля слави»

10:25 «Моя правда.
Зважитися на
батькiвство»
11:20 «Моя правда.
Зваженi та Щасливi.
Жертви жiночого щастя»
12:15 «Битва
екстрасенсiв»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 7»
13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф

Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
20:55 Х/ф «Останнiй
день»
00:35 Х/ф «Пегас проти
Химери»
МЕГА
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках

пригод
21:50 Таємне життя
тварин
22:40 Жертви природи
23:30 Найбiльш хвилюючi
митi
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна

Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:40 «Сiмейний суд»
15:35 Т/с «Домробiтниця»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Т/с «Вчора
закiнчилася вiйна»
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20 Провокатор
15:30, 16:20 Прокурорськi
розслiдування
17:45, 23:15 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:30
Час. Важливо
09:32 Майстри
Ремонту
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
16:15, 17:15, 17:32, 18:15
Україна - понад усе!
18:30 Вiкно в Європу
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Твоя влада

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

1 серпня

2015 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н ИЦ Я, 7 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
10:00 «Чотири весiлля
- 2»
11:15 «Хочу у ВIАгру»
13:15 Т/с «Свати - 5»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
15:20 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
2+2
08:20 «ДжеДАI»
08:40, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
10:30 Д/п «Гнiв планети»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»
12:10 Х/ф «Смерч з
Космосу»

14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50 Т/с «Таксi: Бруклiн»
17:25 «6 кадрiв»
18:50 ЧУ 4 Тур. Волинь Металiст
21:00 Х/ф «Аутсайдер»
23:00 Х/ф «Рiчард:
Левине серце»
УТ-1
08:45 Кориснi поради
09:35 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:35 Вiра. Надiя. Любов
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:35 Iнтерв’ю мiнiстра
економiки України
15:30 Спогади
17:35 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
18:00 Першi на Першому.
Євроiгри
18:40 Д/ф «Серпнева
вiйна»

21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Тiльки про
любов»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Х/ф «Мiй бiлий i
пухнастий»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:05, 17:45 Плiт крiзь час
14:50 «Таке спортивне
життя. I. Богдан»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»

16:00, 23:20
Новонародженi тварини
18:10 7 iсторичних чудес
України. Софiя Київська
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Заваров
21:25 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Серiал «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:15 Країна У
18:20 М/ф «Астробой»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
21:40 Х/ф «Даю рiк»
23:30 Бiйцiвський Клуб
СТБ
08:55 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв!»

10:35 Х/ф «Скарлет»
18:00, 21:55 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф
«Домробiтниця»
22:35 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
00:55 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 03:25 «Випадковий
свiдок»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: маямi - 7»
13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Годинникар»
21:20 Х/ф «Cправжнє

правосуддя. Смертельне
правосуддя»
23:10 Х/ф «Пограбування
на Бейкер-стрiт»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
10:05, 16:05 Т/с «Не
родись вродлива»
11:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:55 Абзац!
18:55 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
20:40 Х/ф «Цунамi»
22:35 Х/ф «Перемагаючи
час»
МЕГА
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
12:30, 21:50 Таємне
життя тварин
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя

14:10 Скарби зi звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
20:00 Зброя: сiмейна
справа
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»

09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:40 «Сiмейний суд»
15:35 Т/с «Домробiтниця»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Метелики»
Заключна
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10, 15:30, 16:20
Прокурорськi
розслiдування
12:05, 13:20, 04:05 Т/с
«Комiсар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Провокатор
17:50, 23:15 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
14:32 Феєрiя мандрiв
15:32 Фактор безпеки
16:15, 16:30, 17:15, 17:32,
18:14 Україна - понад усе!
18:32 Полiгон
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Кiно з
Я.Соколовою
23:50 Гра iнтересiв

СУБОТ А , 8 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:05, 19:30 ТСН
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Маша i ведмiдь»
09:10 «Свiтське життя»
10:10 Х/ф «Героїня свого
роману»
12:00 Х/ф «Роман
вихiдного дня»
14:10 «Сказочная Русь»
14:55 «Вечiрнiй Київ»
16:45, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:00 Х/ф «Чужий проти
хижака»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40 «Вайпаут»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Екстант»
16:00 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
19:20 ЧУ 4 Тур. Карпати -

Чорноморець
21:30 Х/ф «Шостий день»
00:00 Х/ф «Лабiринт
Фавна»
УТ-1
06:00, 07:00 Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:25 Мультфiльм
10:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
11:50 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
12:00 Д/ф «Пiвнiч. Париж
прокидається»
13:40 Д/с «Замки
Європи»
14:25 Д/ф «Уроки
росiйської»
16:30 Й. Брамс. Концерт
для скрипки з оркестром
17:20 Х/ф «Залiзна сотня»
19:40 Х/ф «Подарунок на
iменини»
21:00, 05:00 Новини
21:40 До ювiлею Гiї
Канчелi
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 07:15 Т/с «Жiночий
лiкар»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:15 Реальна мiстика
11:10 Х/ф «Мiй бiлий i
пухнастий»
13:00, 15:20 Т/с «Любка»
16:50, 19:40 Т/с «Скриня
Пандори»
21:20 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
23:25 Iсторiя
кримiналiстики

20:00 Ювiлейний концерт
П. Зiброва
22:00 Х/ф «Мадам
Боварi»
ТЕТ
06:30 М/ф «Незнайко та
Баррабасс»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:30 М/ф «Школа
монстрiв. Привиди»
13:00 М/ф «Астерiкс i
Клеопатра»
14:20 Х/ф «Батько
нареченої»
16:20 Х/ф «Батько
нареченої 2»
18:20 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!

ТОНіС
06:00 Х/ф
«Неаполiтанський
детектив»
09:50 «Ландшафтнi iгри»
11:15 Х/ф «Слуга
поневолi»
16:00 «Мистецтво i час»
16:20 «Кумири»
16:30 «Свiтськi хронiки»
17:50 7 iсторичних чудес
України. Кам’яна Могила
18:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:20 Замальовки:
коротко про головне

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»

09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 02:10 Х/ф «Вiй»
11:35 Т/с «Коли ми
вдома»
13:45 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
16:00 Х/ф
«Домробiтниця»
18:00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
22:30 Х/ф «У Бога свої
плани»
НТН
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Правда життя»
13:25 «Легенди карного
розшуку»
15:45 Т/с
«Далекобiйники. Десять
рокiв по тому»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки»
23:00 «Голi та смiшнi»

08:00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
11:30 Весiльнi битви
13:10 Х/ф «Блакитна
лагуна»
15:15 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
17:10 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
19:00 Х/ф
«Однокласники»
21:00 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
22:45 Х/ф «Угадай, хто»
МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Д/ф «Великi
українцi»
08:10 Смертельна зброя
09:50, 20:10 За мить до
катастрофи
12:20 Таємне життя
тварин
14:10 Дикий Берлiн
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
23:00 Несподiванi
злочинцi

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
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»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:25 М/с «Великий
детектив Холмс»
10:00 М/с «Фiксики»
10:40 М/ф «Плоддi
супергерой»

12:00 М/ф «Подорож в
Ельдорадо»
13:30 Х/ф «Сон Лiппеля»
15:25 «Файна Юкрайна»
16:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
06:20 М/ф «Мультфiльм»
06:40 Х/ф «Закляття
Долини Змiй»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Мiмiно»
11:20 Х/ф «Самогонники»
11:40 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос»
11:50 Х/ф «Любов та
голуби»
14:00, 20:30 Т/с «Одну
тебе кохаю»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
ICTV

06:30 М/с «Пригоди
мультинят»
08:45 Секретний фронт
09:45 Антизомбi
10:40 Дiстало!
11:35 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф
«Вiдчайдушний»
22:05 Х/ф «Вбити Бiлла.
Том перший»
5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:32 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:32 Майстри Ремонту
16:32 Феєрiя мандрiв
21:10, 00:32 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:32 Невигаданi
iсторiї
23:00 Час новин

НЕДIЛЯ, 9 С Е Р ПНЯ
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, 19:30 ТСН
11:00, 12:05 «Свiт
навиворiт: Латинська
Америка»
13:15 «Iнспектор
Фреймут»
14:50 «Територiя обману»
16:55, 18:05 «Чотири
весiлля 4»
20:15 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Х/ф «Шостий день»

16:45 Х/ф «Книга Iлая»
19:20 ЧУ 4 Тур. Динамо
- Днiпро
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Щелепи»
УТ-1
07:20 Шеф-кухар країни
08:20, 00:05 «Золотий
гусак»
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:10 Х/ф «Подарунок на
iменини»
12:25 Д/ф «Загубленi у
винограднiй лозi»
15:05 Д/ф «Серпнева
вiйна»
17:20 Театральнi сезони
17:50 Х/ф «Новий
кiнотеатр «Парадiзо»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 19:00 Подiї
07:40 Т/с «Жiночий лiкар»
08:30 Т/с «Любка»

12:00 Т/с «Скриня
Пандори»
15:45 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
17:50, 21:00 Т/с «Я поруч»
19:55 Спецiальний
репортаж
23:10 Реальна мiстика
ТОНіС
06:00 Х/ф «Слуга
поневолi»
07:50 «Натхнення»
11:05 Х/ф
«Неаполiтанський
детектив»
13:55 «Щоденник для
батькiв»
16:00 Дива блакитної
планети
16:50 «Свiтськi хронiки»
17:20 7 iсторичних чудес
України. Львiв
17:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 Замальовки:
коротко про головне
21:40 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»

00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:30 М/ф «Школа
монстрiв. Привиди»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:20 М/ф «Астерiкс i
Клеопатра»
12:40 М/ф «Астробой»
14:20 Х/ф «Залiзний
Ганс»
16:00 Х/ф «Батько
нареченої»
18:00 Х/ф «Батько
нареченої 2»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:50 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади секретаря судових засідань. Вимоги до кандидата: вища освіта (спеціаліст) за спеціальністю "Правознавство".
Додаткова інформація за тел.: 04596-22-710.

Підприємству на постійну роботу потрібні:
— охоронець
— кухонна працівниця.
Звертатись за тел: (067) 44-05-802

Магазину потрібен бухгалтер. Тел: (067) 939-47-96,
(067) 442-75-19, (093) 249-07-09
Вважати недійсним втрачене свідоцтво на право
власності на житло (серія САВ № 945599) за адресою:
Київська обл., м. Вишгород, вул. Дніпровська, 6, кв.
27, видане згідно з розпорядженням Вишгородської
міської ради від 16.05. 2013 р. №46 на ім’я Віктора
Трофимовича ВАСИЛЬЧЕНКА

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1), тел: (050) 823-34-58

15:10 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
НТН
06:40 Т/с
«Далекобiйники. Десять
рокiв по тому»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 Х/ф «Принцеса на
бобах»
15:00 «Розсмiши комiка»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 11:00 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди

Джиммi Нейтрона»
10:35 М/ф «Скубi Ду:
Музика вампiра»
11:02 Х/ф «Принцеса i
жебрак»
12:50 Х/ф «Угадай, хто»
14:55 Х/ф
«Однокласники»
16:55 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
18:45 Х/ф «Дружина
напрокат»
21:00 Х/ф «Свекрухамонстр»
22:50 Х/ф «Санктум»
МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Д/ф «Великi
українцi»
08:10 Смертельна зброя
09:50, 20:10 За мить до
катастрофи
12:20 Дикий Берлiн
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
23:00 Несподiванi
злочинцi

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
13:30 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
14:35 «Служба порятунку»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 23:30
«Вiдкритий мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30, 01:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»

09:00 М/ф «Подорож в
Ельдорадо»
10:40 Х/ф «Сон Лiппеля»
12:35 «Файна Юкрайна»
13:00 «Розсмiши комiка»
13:50 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:20 «Вечiрнiй квартал»
20:15 Х/ф «Лицар
Камелоту»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
06:00 М/ф «Мультфiльм»
06:20 Х/ф «Любов та
голуби»
08:15 «уДачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 «Орел i Решка»
12:00 Т/с «Метелики»
16:00, 20:40 Т/с «Одну
тебе кохаю»
20:00 «Подробицi»
ICTV

06:30 М/с «Пригоди
мультинят»
07:10 Т/с «Рюрики»
09:20 Зiрка YouTube
12:00, 13:00 Дивитись
усiм!
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Перший удар»
15:15 Х/ф «Мiстер
Крутий»
16:55 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
18:45 Факти. Вечiр
19:30 Х/ф «Година пiк»
21:20 Х/ф «Година пiк-2»
23:05 Х/ф «Година пiк-3»
5 КАНАЛ
08:32 Феєрiя мандрiв
12:15 Модне здоров’я
15:32 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
17:30 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:40 Територiя закону
23:00 Час новин

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Вітаємо із 65-річчям дорогого друга
Станіслава Григоровича СВЯТЕНКА!
СВЯТЕНКА!
Від щирого серця прийміть наші найкращі
вітання і щирі побажання міцного здоров’я,
великого людського щастя, благополуччя, поваги від людей, любові від рідних та близьких.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість
та виваженість.
Родина Михайла і Ніни РУДЕНОК

Щиро вдячні

Спілка підприємців
Вишгородщини щиро
вітає з днем народження
Ларису
Сигизмундівну
МАЗУРОВУ!
Бажаємо позитиву і більше безтурботності та веселощів, яскравих відчуттів і душевної бадьорості. Нехай життєва
енергія вирує сильніше з кожним днем.

Світло, подароване людьми

Життя подарувало надію на одужання для
жительки Ясногородки Тетяни Антоненко.
14-річна дівчинка, незряча від народження,
отримала шанс завдяки лікуванню у Німеччині побачити світло, подароване щирими
людьми.
Тетянка та її бабуся Ольга Дмитрівна Антоненко всім серцем вдячні добрим людям, односельцям, усім, хто прийшов на допомогу.
Швидко зібрати 90 тисяч гривень на поїздку
дівчинки до німецьких лікарів вдалося завдяки народному депутату України Ярославу Москаленку,
який надав 70 відсотків від необхідної суми.
Особлива вдячність голові Вишгородської РДА
Олександру Горгану, його заступникам В’ячеславу

Савенку та Валентині Духоті, депутату Київської
облради Інні Шубко. Щира подяка за надану матеріальну допомогу директору ТОВ «Альянс Краси»
Вадиму Геращенку, Новопетрівському сільському
голові Радіону Старенькому, Сухолуцькому сільському голові Оксані Чуж, Богданівському сільському голові Тетяні Савиченко, Катюжанському
сільському голові Лідії Ісаківні Заводській та жителям Катюжанки, директору Новопетрівської школи
мистецтв Володимиру Сидоренку, настоятелю храму Святителя Миколая протоієрею Миколаю Горюнову.
Допомогти та дізнатись про успіхи у лікуванні
Тетянки можна за тел: (097) 535-63-03 (бабуся Ольга Дмитрівна Антоненко).

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Столярне виробництво. Драбини, двері,
корпусні меблі. Тел: (098) 552-36-18

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 0,1 га. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Cпальний гарнітур, НДР, кухню, вітальню.
Тел: 5-20-49, (098) 460-52-41

Потрібен продавець.
Тел. (098) 341-97-50
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1 серпня

2015 року

Мозаїка

Вишгород

Вітаємо

1 серпня день народження святкує хороша людина, чудовий хірург, зразковий сім’янин, патріот рідної
країни Василь Васильович ЯКОВЕНКО!
Шановний імениннику! Бажаємо міцного здоров’я,
невичерпної енергії та родинного затишку.
Нехай у Ваших задумах буде мудрість, у справах
– підтримка однодумців, а на серці – добре і сонячно
від людської вдячності. Нехай Ваш шлях буде наповнений новими злетами й досягненнями, а всі добрі
справи повертаються сторицею.
Хай Бог благословляє Ваше життя!
Рідні, друзі, вдячні пацієнти

На дозвіллі

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Віталій Кутаф’єв
Т. в. о. головного
редактора —
Вікторія Шмигора

Політикум

П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и з б і г а ю т ь с я з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
,
Матеріали, опубліковані під знаком
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

«Батьківщина»
за мир і проти фарсу
Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської РОПП
«ВО «Батьківщина»
Ситуація в Україні стає все більш
складною та непередбачуваною. Триває
війна на Сході країни, а боротьбу з корупцією перетворили на фарс.
Ми, представники ВО «Батьківщина»,
відчуваємо свою відповідальність перед
співвітчизниками за збереження миру та
стабільності в наших містах, селищах та
селах. Очистивши лави партії від зрадників та корупціонерів, ми об’єднали порядних, досвідчених, чесних та молодих
патріотів для боротьби за Україну.
Сьогодні ми звертаємося до всіх демократичних сил, до кожного громадянина із
закликом — взяти на себе відповідальність
за Україну, її майбутнє та не допустити на
місцеві вибори, що призначені на 25 жовтня, «регіоналів», політичних перевертнів та
зрадників. Адже ті, хто зрадив інтереси українського народу, захищаючи інтереси господарів-регіоналів, роками розкрадали майно
громад та нищили Україну, сьогодні намагатимуться пролізти в місцеві ради під різними
демократичними прапорами. Зрадники, корупціонери та негідники мають понести покарання, а не руйнувати основу і фундамент
держави – місцеве самоврядування.
Адміністративна реформа, що має здійснюватися виключно на добровільних засадах, розширює повноваження місцевих рад,
надає права та можливості громадам. Але,
саме через децентралізацію представники
старого злочинного режиму та нові, невдало перефарбовані обличчя, намагатимуться пройти до місцевих рад, щоб отримати
реванш та продовжити пригнічення українського народу.
Кожен громадянин, як і кожна партія, яка
делегуватиме своїх представників у місцеві
ради, мають нести відповідальність за свій
вибір. Тільки, сповідуючи засади моральності, чесності, порядності, ми зможемо вистояти в ці нелегкі часи.
Україна переможе!

КРОСВОРД

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Стан правопорядку на території Вишгорода
та району з 21.07.2015 по 28.07.2015 року
Сигнали служби 102

Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВ ГУМВС України
у Київській області

За цей час зареєстровано 20 крадіжок майна, 5 тілесних ушкоджень, що призвело до короткочасного розладу
здоров’я громадян, 17 ДТП, в результаті яких 4 особи постраждали, 14 повідомлень про погрози громадянам, 13 —
про пошкодження майна, 4 — про вчинення насильства в
сім’ї, 1 — про шахрайські дії.
21.07.2015 р. гр. Р. виявив крадіжку магнітоли та стартера
зі свого автомобіля «ВАЗ – 2101», який знаходився на вул. Н.
Шолуденка у Вишгороді.
27.07.2015 р. у Вишгороді по вул. Ю. Кургузова близько
12:00 год. гр. В. виявив відсутність власного моторолера «флай
вайпер», який залишив біля житлового будинку.
Працівники Вишгородського РВ вживають заходів із попередження та розкриття злочинів та охорони громадського порядку.

P. S.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ» НА
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
— слюсарі механоскладальних
робіт;
— різальники металу;
— токарі;
— газоелектрозварювальники;
— фрезерувальники;
— шліфувальники.
Заробітна плата — відрядна.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36,
(04596) 22-457, (050) 698-30-52

Найважчий у світі — синій кит. Все решта — дрібниці

