Свято – у новому форматі
Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо вас 7, 8 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
ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ
ДНЯ МІСТА ВИШГОРОДА
7 серпня
21:00-22:00 — відкриття площі
поруч з РБК «Енергетик»
8 серпня
9:00-13:30 — дитячі розваги
«Діти – наше майбутнє» (площа поруч з РБК «Енергетик»)
12:00 -20:00 — сімейний ярмарок (набережна Київського водосховища)
12:00-16:00 — змагання з вели-

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».

кого тенісу (спортивний комплекс
Вишгородської районної ДЮСШ)
17:00-20:00 – матч ветеранів
футболу (стадіон «Енергетик»)
12:00-16:00 – змагання з пляжного футболу, волейболу (набережна Київського водосховища)
16:00-19:00 — вітрильна регата «Кубок пам’яті В.О. Решетняка»
(акваторія Київського водосховища)
16:00-20:00 — молодіжні розваги «Місто молоді» (набережна

Київського водосховища, територія
скейт-парку)
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ НА
ЧЕСТЬ ДНЯ МІСТА ВИШГОРОДА
19:00-22:30 — набережна Київського водосховища (головна сцена)
Виступлять:
народна артистка України Наталія Бучинська; Василь Бондарчук;
INKA; Дует INKA та Назар Хасан;
Назар Хасан; Марія Чеба; біт-бокс
Андрій Будник; гурт «Друга Ріка»;
Українська дискотека (DJ)

З днем міста!
Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися
назавжди у місті з особливим колоритом,
традиціями і славною історією. Це свято
найдорожче для кожного з нас, бо воно
наповнює наші серця гордістю за нашу
землю і наших земляків.
Щиро дякую всім людям, які небайдужі
до долі рідного міста, а особливо — представникам старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто
пройшов і війну, і голод, і розруху, але не зламався, не втратив
віри, а продемонстрував приклад безкорисного служіння Батьківщині.
Привітання адресую і молодому поколінню, яке визначатиме
долю міста в майбутньому. Дуже хочеться бачити нашу молодь
цілеспрямованою, здоровою, перспективною, освіченою, з активною життєвою позицією.
Від щирого серця вітаю всіх з Днем міста!
Бажаю добра, здоров’я, родинного затишку.
Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збуваються всі
заповітні мрії.
Нових вам перемог і творчих злетів!
В.о. Вишгородського міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

ФОТОмить

Субота, 8 серпня 2015 року, № 32 (1032)
Японці у ЧХ

У Вишгороді і душа співає,
Тут предків гордий дух вита завжди,
Майбутнього пагіння піднімає
На гілках сонце в молоді сади.
Ольга ДЯЧЕНКО
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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Підтримка із країни сонця
Минулого тижня делегація японського уряду відвідала з
робочим візитом Вишгородську районну організацію Товариства Червоного Хреста.
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На святі, приуроченому Дню Вишгорода, районна організація
Товариства Червоного Хреста проводитиме акцію «1 тонна добрих
речей».
Тобто, це збір речей, які можуть знадобитися нужденним і постраждалим у зоні АТО. Щоб узяти участь в акції, необхідно отримати в Центрі медико-соціальної допомоги Червоного Хреста пакет із акційним
логотипом, наповнити його речами, які ви вирішите пожертвувати на
добру справу, та принести в День міста до намету Червоного Хреста на
площі біля будинку культури «Енергетик» з 9-ї до 12-ї години.
Звертаємось до всіх городян і гостей міста — візьміть активну
участь в акції! Навіть найдрібніша річ може знадобитися тим, хто втратив усе, через події на сході нашої країни. Не будьмо байдужими! Робити добрі справи — дуже просто!
Детальніше про акцію — у Центрі медико-соціальної допомоги Червоного Хреста (м. Вишгород, вул. Симоненка, 5. Тел: (04596) 52-638.)

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Делегація з міста-побратима Раквере
у Вишгородській міській раді

Міжнародні зв’язки

Замість скальпеля та
голки — електрозварка
У Вишгородській центральній районній лікарні скоро 10
років, як успішно освоїли і проводять лапароскопічні операції — з найменш травматичним втручанням в організм
пацієнта.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Щирі вітання з нагоди Дня Вишгорода!

З Днем міста!
Дорогі вишгородці! Від щирого серця
вітаю нас усіх із чудовим святом – Днем
міста!
З кожним днем, з
кожним роком наше
рідне місто оновлюється, стає красивішим, сучаснішим. І ми пишаємося Вишгородом, який помолодшав, ожив, у
якому вирує життя! Він – тисячолітній і вічний!
Місто росте, розвивається, приймає нових жителів і гостей. Жити тут стало престижно, цікаво і комфортно.
Недаремно кілька років тому порушувалося питання, аби зробити Вишгород адміністративною столицею Київської області.
Ми прагнемо стати європейським містом.
Ми пишаємося чудовою набережною Київського моря, історичними пагорбами славного Ольжиного граду, нічним сяйвом ілюмінацій, а головне — нашими людьми.
Звісно, багато ще належить зробити.
Бо хочеться пишатися ще й чесною та прозорою владою, відсутністю бюрократії, новими об’єктами соціальної інфраструктури,
чистими під’їздами, охайними будинками та
зеленими прибудинковими територіями, розвиненою економікою міста та залученням
інвестицій, міським транспортом і дорогами,
якісною медичною допомогою, спортивними
закладами та площадками, турботою про літніх людей і дбайливим ставленням до міста.
Я впевнений, що так і буде. І треба для
цього зовсім небагато — просто бути патріотом міста.
Зі святом, друзі!
Олексій ДАНЧИН

Місто гарних людей,
справжніх патріотів
Наше славне, чудове місто має цікаву
історію, і ми впевнені — матиме прекрасне,
щасливе майбутнє. Бо живуть у ньому гарні
люди, справжні патріоти, для яких любов до
своє малої батьківщини — не просто слова.
Саме сьогоднішні городяни є обличчям
Вишгорода, і від кожного з нас залежить,
яким бути нашому місту – туристичною перлиною чи заштатним провінційним містечком.
У день народження Вишгорода бажаємо
всім щастя, міцного здоров’я, успіхів та здійснення мрій.
З найкращими вітаннями вишгородці
Роман БУКОВСЬКИЙ
та Максим КАЛІНКІН

Японці у ЧХ

Підтримка із країни сонця
(Початок на стор. 1)
Іноземних гостей привітав із приїздом голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган. Серед представників японського
уряду – голова місії Японський Червоний Хрест
Рео Морімітсу, координатор Гранту від Міжнародного Фонду Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця (Женева) Саяка Мацумото, делегат
МФЧХ і ЧП Мадс Остергаард, координатор
проекту НК ТЧХУ Катерина Мангатова, голова
КООТЧХУ Олег Гуленко.
Реалізуючи проект «Пом’якшення наслідків переміщення для жінок та сімей в Україні»,
що здійснюється за підтримки уряду Японії, у
Вишгородському районі проведено низку заходів. У рамках програми районна організація
Товариства Червоного Хреста особливу увагу
приділяє жінкам. Для них систематично проводяться різноманітні тренінги, майстер-класи та
спільні поїздки.
В активній фазі програма діє декілька місяців. Загалом японський Червоний Хрест виділив на реабілітацію 220 тисяч доларів. Цього
вистачить, щоб програма діяла ще півроку у
п’яти регіонах України, де є вимушені переселенці. А їх тільки у Київській області зареєстровано 43 тисячі.
Голова РОТЧХ Ірина Правдива розповіла колегам із Японії про результати, які стали
можливими завдяки їхній підтримці, показала і
слайд-шоу – фотографії зі спільних поїздок, акцій та зустрічей внутрішньо переміщених осіб.
Діти в національних костюмах виступили із
концертною програмою. Читаючи вірші, співаючи пронизані любов’ю до рідної Батьківщини
пісні, по-дитячому зворушливо та щиро просили дорослих припинити війну. Присутніх це
настільки зворушило, що навіть чоловіки не
стримували сліз.

Це особливе свято
для кожного мешканця Вишгорода. Воно
об’єднує усіх нас. У
цей день кожен особливо відчуває себе
частинкою єдиного цілого, великої дружної
родини.
Місто живе, змінюється. Рушійною силою
розвитку
Вишгорода
є творча енергія його
мешканців. Щира подяка усім, кому не байдужа доля міста, хто
вклав частку своєї душі і
праці в те, щоб ми могли
пишатися Вишгородом.
Усім
мешканцям
міста бажаю здоров’я,
щастя і святкового настрою!
Олександр
ПРИХОДЬКО,
депутат
Київської
облради

Напередодні Дня міста депутат Київської облради Олександр
Приходько (НА ФОТО в центрі) ініціював прибирання території
біля всіма знаної запущеної споруди ресторану «Вишгород».
Тут давно вже заросла чагарниками та потопала у побутовому
смітті доріжка, якою мешканці прилеглих будинків повертаються вечорами з роботи чи прогулянок.
Тепер тут покошено, прибрано. Як зазначив Олександр Олексійович, це найменше, що він може наразі зробити. Але попереду — багато планів та справ, які обговорювали ще з Вишгородським міським
головою Віктором Решетняком.

Міжнародний науковий семінар
Наталія КЛЕН
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»,
Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Наскільки щедрою на стародавні знахідки є земля Вишгорода, довела чергова
наукова експедиція Інституту археології
НАН України, організована за сприяння відомого мецената, депутата Вишгородської
міськради, голови Благодійного фонду
«Покоління» Валерія Виговського. Лише за
липень археологи під керівництвом кандидата історичних наук Всеволода Івакіна під
час розкопок виявили низку об’єктів ХІ ст.,
унікальні раритети, старовинні поховання
та предмети побуту. Логічним підсумком
археологічних досліджень стало проведення у Вишгороді виїзного міжнародного
наукового семінару, участь у якому взяли
провідні науковці із багатьох країн світу.
Розкопки, як зауважив В. Виговський,
проводяться в рамках президентської програми вшанування 1000-ліття представлення
хрестителя Київської Русі — святого рівноапостольного князя Володимира й 1000-ліття
мученицької загибелі святих благовірних князів-страстотерпців Бориса й Гліба, а також міжнародного наукового проекту «Торгові шляхи
Східної Європи: Балтика — Причорномор’я»,
ратифікованого 26 травня 2015 р. у Брюсселі.
— Археологи досліджують ділянку в центрі
вишгородського посаду, поруч із дорогою на
городище (вул. Межигірського Спаса), — розповів Валерій Виговський. — Навіть поверхове зняття земельного пласту принесло рідкісні
знахідки — залишки житлових, господарських
та виробничих споруд, а також ранньохристиянські поховання. Виявлено численні предмети побуту: залізні ножі, сокири, кресала,
деталі відер, цвяхи, замки та ключі. Натільні
хрестики та їх фрагменти із заліза, бронзи,
свинцю доповнили знання про релігійні уподобання мешканців літописного Вишгорода.
Із елементів одягу знайдено бронзові ґудзики та залізні застібки-фібули. А імпортні
ремінні накладки, наконечники, пряжки сланцеві, пряслиця, скляні браслети та намистини
поінформували про високий соціальний ста-

Вишгород

Гарне
місто —
зробимо
кращим!
Шановні вишгородці!
Хочу щиро привітати вас із найяскравішим міським святом — Днем Вишгорода!
Нам з вами пощастило жити в цьому
чудовому, древньому і вічно юному місті —
місті княгині Ольги, князя Володимира,
Ярослава Мудрого.
Наш Вишгород — це справжня культурно-історична перлина на карті України.
Ми щиро захоплюємося його чистими
вулицями, зеленими парками, охайними
алеями.
Вишгород — прекрасний!
І лише від нас залежить, яким йому
бути надалі.
Тож об’єднуймося й разом зробимо
наше гарне місто ще кращим!
Олександр СЕМЕНОВ

Земля відкриває таємниці

тус наших предків.
Особливо цінними є глиняні дитячі іграшки-коники. Але виявлено й унікальні артефакти — германську срібну монету імператора
Оттона та фрагменти візантійських амфор із
графіті й надписами.
Про тісний зв’язок посаду з великокнязівською адміністрацією свідчать фрагменти
свинцевих князівських печатей, пломб. Знайдено рештки чергового горну.
На тверде переконання археологів, все
найцінніше земля ще приховує в собі, й у разі
продовження розкопок на Вишгород чекають
сенсаційні знахідки, які здатні принести місту
світове визнання. На жаль, далеко не всі депутати міськради, особливо представники старої влади, вболівають за імідж міста. У липні,
як не прикро,депутати на сесії «прокотили»
«Програму підтримки археологічних розкопок
у м. Вишгороді на 2015 р.». Забракло кілька
голосів, аби на подальші дослідження були
виділені хоча б мінімальні кошти. Вочевидь,
переважили міщанські інтереси над баченням
перспективи розвитку міста.
А я особисто бачу величезний потенціал
Вишгорода як культурно-туристичної Мекки.
Так само років з 10-15 тому у Львові багато хто скептично сприймав заяви про перетворення міста в культурно-туристичну столицю
західного регіону України. А в 2014 р. Львів
прийняв 1,7 мільйона туристів, які принесли
місту 331 млн євро прибутку! Десятки тисяч
львів’ян сьогодні задіяні в сферу туристичного
бізнесу й забезпечені добрими заробітками.
А Вишгород мало в чому поступається
Львову. Наше місто є набагато старшим і в
період становлення Київської Русі конкурувало за вагомістю з Києвом. Нам є що показати
закордонному й вітчизняному туристові. Тим
більше, Всеволод Івакін разом із науковцями
розробили прекрасний проект туристичного
розвитку Вишгорода, який відкриває можливість місту увійти навіть до складу Світової
культурної спадщини ЮНЕСКО.
В. Івакін, а також всесвітньо відомі учасники семінару — доктор історичних наук, співробітник Інституту історії матеріальної культури
із Санкт-Петербурга О. Мусіна, білоруські ар-

В. Виговський демонструє учасникам семінару рештки горну

хеологи, кандидати історичних наук С. Тарасов, М. Плавінський, О. Башков, В. Кошман,
кандидат історичних наук А. Петраускас, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН
України Г. Івакін, а також представники Молдови, Прибалтики та інших країн так само висловили переконання, що Вишгород має прекрасні перспективи: у разі докладання певних
зусиль обернутися на потужний культурно-туристичний центр.
— Є всі можливості створити у Вишгороді комплекс музеїв просто неба, які в Європі
називаються скансени й які приносять великі
прибутки, — пояснив В. Івакін. — Там можна
проводити екскурсії, організовувати майстеркласи, фестивалі.
Старовинне надбання слід не ховати, а виносити на широкий загал. У місті вже працює
гончарний центр, де можна виліпити горщик
чи макітерку. Поставимо горн, відтворимо медушу князя Володимира для запасів питного
меду.
Можна проводити ярмарки, частувати
давньоруськими стравами, організовувати
кінні прогулянки. Варто залучати майстрів,
народних умільців, які би своєю підприємливістю, ініціативністю, унікальними витворами
підштовхнули розвиток туризму.
Ніхто не забороняє також звести дракари
Рюриковичів, які колись стояли біля берегів
Вишгорода, й катати на них туристів. Для дітей можна відкрити так звані археодроми, де
б вони змогли погратися в археологів.
Учасники семінару затвердили резолюцію: незабаром провести у Вишгороді науковий саміт, пов’язаний із прибуттям до міста
експериментальної флотилії реконструйованих човнів-моноксіл. На думку науковців, лодії-однодеревки мають відтворити довгий
шлях, змальований візантійським імператором Костянтином Багрянородним, і пристати
у княжому Вишгороді.
***
Щоправда, під час семінару не обійшлось
без прикростей. Комусь надто не до вподоби
стало проведення наукового заходу, і вночі
варвар вирізав ножем банер, який висів на
місці розкопок і сповіщав про подію.

В. Івакін знайомить із
виявленими артефактами

Наше місто

Вишгород

8 серпня

Замість скальпеля та голки — електрозварка
Марина КОЧЕЛІСОВА

(Початок на стор. 1)

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Читачі газети «Вишгород» добре знають, що наші хірурги стажувались у провідних шпиталях Європи, здійснювали спільні операції з медиками міст-побратимів
Вишгорода — французького Санса і естонського Раквере.
Але мало хто знає, що хірургічне відділення КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» є філіалом кафедри хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Кафедру багато років
очолював декан хірургічного факультету, доктор медичних
наук, професор, заслужений лікар України Володимир Паламарчук і саме там живі тканини людського організму почали розсікати та з’єднувати під час операцій за допомогою…
електрозварки.
Пристрій за новітніми технологіями розробили і запропонували до використання наукові колективи Інституту електрозварювання імені Є. Патона та НТУУ «КПІ». Цікаво, що
буквально одразу після першої міжнародної виставки, де
український прилад продемонстрували, подібний одразу ж
Айн СУУРКАЕВ,
директор Ракверського шпиталю:
— Вперше побував у Вишгороді три
роки тому, з делегацією нашого міста.
Сім років тому я працював у місті Раквере заступником мера, у той час дружба між нашими містами розпочалась —
і успішно розвивається.
Дотепер я є членом Ракверської
міської ради, і цілком логічно, що нині,
коли я став керівником лікарні, — а
це не міська, а окружна лікарня, — ми
знайшли можливість надати допомогу
Україні.
Під час нашого візиту до Києва і
Вишгорода ми обговорили те, що побачили у вас, можливі напрямки співпраці: і гуманітарну допомогу, і обмін
досвідом. В Україні є таке, чого ми,
наприклад, не маємо, і в Європі такого
нема — у вашій країні є великі можливості допомогти нам, і насамперед у
галузі медицини — наукової медицини.

2015 року
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Міжнародні зв’язки

з’явився на світовому ринку — під іншим брендом, і це ноу-хау використовують у кількох країнах світу.
Зрозуміло, чого до нас приїхали
естонські медики — перейняти український досвід, що називається, з колиски ідеї.
За останній рік естонські побратими з Раквере вже двічі передавали
до Вишгорода реанімобілі для потреб
АТО, ліки, медичне обладнання, гуманітарну допомогу для вимушених
переселенців зі Сходу України. Під
час нещодавнього візиту вони ознайомилися з роботою медико-соціального центру Вишгородської районної
Делегація на алеї міст-побратимів
організації Товариства Червоного
Хреста України, взяли участь у науково-практичній конференції — за
Вишгородського міського голови Олександром Ростовцевим,
участю представника Інституту імені Патона, к. т. н. Дмитра
заступником міського голови Олексієм Рачинським і начальКункіна — у НВП «Технопроект» (директор В. Федосенко), ником відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської
відвідали Алею міст-побратимів та поспілкувалися із т. в. о. ради Володимиром Ткачем.

Ігор ВІЗНЯК,
завідуючий хірургічного відділення
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»,
лікар вищої категорії:
— Айн Сууркаев — директор шпиталю
міста Раквере, Алла Ганошина — завідуюча хірургічного відділення, пані Ану — лікар-реабілітолог… Вони приїхали суто по
медичній програмі. І ми продемонстрували
естонським колегам те, чого в них немає або
чим мало користуються через зависоку вартість, — інструментарію та самого приладу,
що методом електрозварювання здійснює
з’єднування (зварювання), коагуляцію (зупинку кровотечі) та розсікання м’яких біологічних тканин при проведенні хірургічних
втручань в організмі людини.
Такі прилади дозволяють економити понад 2000 грн за одну середньостатистичну
операцію, приблизно на третину скорочувати час самої операції, а відповідно — зменшувати навантаження наркозу на організм, а
також майже удвічі зменшувати обсяг інтра-

операційної крововтрати.
На жаль, професор Паламарчук, який
останні кілька років активно впроваджував
цю технологію в українську медицину, напередодні візиту естонців трагічно загинув у
ДТП. І заплановані спільні чотири операції не
відбулися — довелося перейти на теоретичний рівень і майстер-класи на лабораторних
матеріалах.
Зварювальний високочастотний електрокоагулятор
ЕК-300М1
українського
виробництва вдесятеро дешевший за зарубіжний аналог, і його можна успішно застосовувати у травматології, хірургії, гінекології
та лор-практиці. Масового використання
апарата, що «розсікає» та «з’єднує» живі
тканини, в Україні поки що немає. Між тим,
він має бути практично у кожній районній лікарні.
А співпраця Вишгорода і Раквере, і сподіваюсь, що і Санса, все ж таки набиратиме
нових обертів — тепер уже науково-виробничих.

Олександр РОСТОВЦЕВ,
т. в. о. Вишгородського міського голови:
— Всі прекрасно знають, що починалася
дружба наших міст з ініціативи нашого міського голови Віктора Решетняка.
Життя — така швидка річ, у якій слід творити добрі справи вчасно. Я хотів би від імені
Вишгородської міської ради висловити громаді міста Раквере величезну подяку за реанімобілі. Наші бійці в АТО передавали щире
«спасибі» — автівки вірно служать і виручають у складну хвилину.
Непроста ситуація, в якій ми перебуваємо
нині — і в країні, і, зокрема, у нашому місті.
Та й медики з Раквере теж зустрічаються з
проблемами: приїхали до Києва з певною
програмою, але трагічний випадок забрав із
життя українського колегу.
Тому ще раз кажу: треба цінувати той
час, який маємо, треба більше спілкуватися,
знаходити спільні проекти, дружити і ділитися
інформацією, гарними враженнями, думками, ідеями, досвідом тощо.

«Вишгород — наш дім»

Головний
напрямок
нашої роботи —
турбота про місто
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Громадська організація «Вишгород — наш дім»
розпочала свою роботу у Вишгороді ще минулого
року. Відтоді активістами було проведено чимало
акцій.
Організація офіційно зареєструвалася в жовтні
2014-го, а наприкінці липня цього року відбулося
урочисте відкриття її офісу.
За словами голови ВГО Володимира Лісогора, ідея
створити громадську організацію виникла спонтанно.
«Знайшов однодумців — Анатолію Шоку та Дмитра
Корнійчука. А назва організації — це наше кредо, яке
цілком відповідає меті.
Ми об’єднуємо громадян, які проживають, навчаються чи працюють у Вишгороді, переймаються проблемами міста і шукають шляхи їх вирішення. Тобто,
наш головний напрямок — турбота про місто.
До нас щодня долучаються молоді активісти. Спіль-

Однакової шкоди людині та її родині можуть заподіяти як
аполітично-апатична налаштованість, так і хвороблива зацикленість на «великій політиці». І якщо від того й від іншого варто
оберігатися, то до громадської діяльності навпаки — залучатися.
Найбільш конструктивно — завжди бути в курсі основних

подій у країні і водночас активно включатися в життя співтовариства, в якому живеш. Це найефективніше робити в громадських організаціях, що є невід’ємним атрибутом суспільства, яке
непросто і навіть драматично, але все-таки формується в нашій
державі. У цьому впевнені члени ВГО «Вишгород — наш дім».

но проводимо різноманітні заходи, робимо добрі справи. І, хочу
вам сказати, все це — безкоштовно», — розповідає голова ВГО.
Широкого розмаху в місті набула волонтерська акція «Збери
макулатуру — врятуй життя». Протягом двох весняних місяців
було проведено 4 благодійні ярмарки. На виручені від збору макулатури кошти волонтери придбали найнеобхідніші речі для бійців
АТО.
Під час акції патріоти міста принесли до пункту збору 29 т 559
кг макулатури на суму 53 271 грн. Це означає, що кожен вишгородець не викинув на сміттєзвалище кілограм непотребу, а спрямував його на благу справу.
Акція, яку започаткувала громадська організація «Вишгород

— наш дім», — шляхетна в усіх відношеннях. По-перше, це екологічний момент. Замість того, щоб стосам паперу перегнивати на
сміттєзвалищах, горіти в багаттях — ця сировина йде на вторинну
переробку. По-друге, на кошти за папір придбані кровоспинні засоби, взуття, спальники, бронежилети та інше так конче потрібне
оснащення в зоні АТО.
Активісти організації постійно підтримують міські заходи, серед них — День матері, цьогорічний День міста.
Адже громадська діяльність — це звичний спосіб життя небайдужої людини, здорова альтернатива зайвій «політичній заклопотаності», можливість прожити життя недаремно — з користю для
себе і для суспільства.

Олексій Білий, директор ТОВ «Житлошляхбуд»:
— Я в організації «Вишгород — наш дім» з перших днів.
Багато років займаюся реконструкцією доріг, прибудинкових територій у місті. Мені імпонували ідеї Віктора Решетняка, який прагнув, аби Вишгород став містом європейського
зразка. Приємно, що є люди, які продовжують його починання.
Я — не кар’єрист, не прагну в депутати. Натомість хочу
бачити наше місто гарним і комфортним. І робити його таким
— власноруч.
Юрій Ткалич, депутат Вишгородської міської ради:
— Мені імпонують люди, які згуртувались в організації,
їхня громадянська позиція, напрямок діяльності. Вони прості
у спілкуванні, комунікабельні.

Під час проведення акцій працювали злагоджено. Кожен
брав на себе посильну роботу і виконував її на совість, без
перетягування ковдри.
І головне — ніякої політики.
Василь Яковенко, лікар-хірург, учасник АТО:
— З Володимиром Лісогором я спілкувався кілька разів
і зрозумів, що маю справу з людиною слова. Так вийшло і
цього разу. Він сам виявив ініціативу допомогти мені, як
учаснику АТО. А я в цей час виїжджав на блокпости із медикаментами, складеними в мій невеликий і зовсім не пристосований для цього домашній рюкзак.
І ось завдяки землякам-вишгородцям, які долучилися
до акції, що проводила благодійна організація «Вишгород
— наш дім» (зі збору макулатури), я маю новий медичний

рюкзак. Такими користуються мої колеги у багатьох країнах.
Він вміщує і медикаменти та обладнання, і перев’язувальний
матеріал. Це дозволяє надати кваліфіковану медичну допомогу у будь-якій ситуації як пораненому, так і хворому.
Анна Назаренко,
підприємець, активна вишгородчанка:
— Я із задоволенням долучилась до проведення акції
зі збору макулатури, яку проводила ГО «Вишгород — наш
дім». Там зібралися совісні люди. Особисто знаю голову громадської організації. Це — хороша людина, відповідальний
депутат і підприємець.
Планую і сама вступити у лави цієї організації. У ній працюватиме й молодіжне крило. Це чудова можливість внести
свою посильну лепту у розвиток Вишгорода.
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2015 року

Віктор ФЕДОСЕНКО,
член виконавчого
комітету
Вишгородської
міськради, директор
НВФ «Технопроект»
Кожного року в
другу неділю серпня
будівельники України
відзначають своє професійне свято.
В ці дні зазвичай обговорюють досягнення тієї чи іншої будівельної компанії за рік, накреслюють плани на майбутнє.
Вітаю всіх будівельників міста з
професійним святом. Впевнений, що
наступні роки стануть гідним продовженням вашої справи та бажаю нових
досягнень і звершень у майбутньому.
І за традицією, хотів би нагадати про
досягнення міста в цій сфері за роки
незалежності.
1. Оскільки більшість людей починає
роботу з «чистого аркуша», так і Вишгородська міська рада з перших років незалежності України розпочала роботу разом
із комунальним підприємством «Водоканал» із «чистої води». Було продовжено
розпочате в кінці 80-х років будівництво
артезіанських свердловин синеманського та юрських горизонтів, побудовано
нову насосну станцію водопостачання 5.0
тис. куб. м на добу та резервуарний парк
чистої води місткістю 2х5000 куб. м.
Сьогодні водопровідне господарство
Вишгорода — виробничо-технічний комплекс, який включає в себе, окрім вищенаведених споруд, 47,9 км водопровідних
мереж, 11 свердловин, каналізаційні насосні станції із загальною протяжністю
мереж каналізації — 70,9 км та ін. Жителі
міста і до сьогодні користуються чистою,
не забрудненою радіацією та іншими
шкідливими речовинами водою.
2. Однією із значимих подій у сфері
містобудування та архітектури в середині
90-х років було проведення реконструкції
храму святих покровителів Вишгорода
— страстотерпців Бориса та Гліба, яка
відбувалася за активної участі священослужителів, жителів міста та підприємств
різної форми підпорядкування.
Відбудова тисячолітньої святині надала нового імпульсу духовному розвитку
міста. Жителі Вишгорода отримали можливість по-новому подивитись на його історію та етапи життя. І сьогодні пам’ять
святих благовірних князів Бориса і Гліба,
1000-ліття подвигу яких ми відзначали в
травні цього року, для наших сучасників,
для нас із вами, можливо, як ніколи актуальна, тому що ми переосмислюємо життєвий шлях цих святих, звіряємо з ними
своє життя, беручи корисне та потрібне
для себе.
Згодом у місті розпочалося будівництво православних храмів — св. князя
Володимира в центрі міста та собору
УГКЦ Вишгородської Богородиці на набережній, біля «Чайки», євангелістських
церков на масиві «Берізки» та в інших
місцях міста.
Сьогодні ці храми є окрасами та візитними картками міста.
3. Одним із найбільших досягнень за
роки незалежності, на мій погляд (і це
мені дуже імпонує, оскільки я безпосередньо брав участь у розробці), є створення
промислової на 30 га зони в північнозахідній частині міста. Міська рада на
той час підійшла до цього питання дуже
зважено та з ініціативою, яка й сьогодні
є актуальною, взявши на себе забезпечення інвесторів вихідними даними для
проектування та будівництва («єдине вікно»), питання розробки, погодження та
експертизи техніко-економічного обґрунтування, супровід проектів створення
вищеназваної зони. При міській раді був
створений штаб, який щотижня збирався
в кабінеті міського голови та вирішував
питання будівництва.
На мій погляд, тоді був створений перший в Україні прообраз індустріального
парку. Ще не було законів про технологічні та індустріальні парки, а Вишгород,
вирішуючи проблеми майбутнього, зумів
створити переваги перед іншими населе-

У «Технопроекті»

Вишгород

Здобутки та перспективи розвитку
ними пунктами для інвестування. З часом
там з’явилися такі потужні бюджетоутворюючі підприємства, як «Хенкель-Баутехнік» (випуск будівельних сумішей), «Центросталь-Домсталь» (металоконструкції),
«Пластик-Карта» (пластикові картки) та
інші.
Також у Вишгороді були створені передові на той час (та й сьогодні це прекрасні суб’єкти господарювання) підприємства «CAN PACK» (виробництво
алюмінієвих банок для напоїв), «Яворина» (виробництво меблів), «Рось» (вогнезахисна обробка), «СВС-Дніпро» (будівництво та монтаж енергетичних споруд).
Створення цих підприємств дало змогу
працевлаштуватись на той час близько
1000 жителям міста та населених пунктів
Вишгородського району.
Серед промислових об’єктів — офісна
будівля компанії «Укргідроенерго», яка
була прийнята в експлуатацію в 1998 р.
із функціональним та сміливим рішенням
дизайну. Побудована в низькій точці, з
незручними під’їзними шляхами, вона
є таким собі острівцем, оздобленим сучасними матеріалами, який дозволяє виконувати покладені на компанію функціональні обов’язки. Великий потік світла
створює легкість та динамічність конструкцій.

детально вивчити.
Скульптури містам-побратимам дають можливість зазирнути в минуле та
наблизитись до сьогодення наших друзів
із різних куточків Європи. А новостворені ландшафтні міні-парки з дитячими та
спортивними майданчиками в багатьох
місцях Вишгорода доповнюють значимість цих скульптур.
6. Дорожнє будівництво. Я часто буваю у відрядженнях в різних містах України. Скажу відверто: Вишгород — одне із
небагатьох міст, яке має пристойне дорожнє покриття. Зрозуміло, не все було
зроблено силами міста (це не є предметом сьогоднішнього аналізу). Скажімо,
коштів на будівництво дороги по набережній, по мосту через ГЕС — у міської
ради не було, але реконструкція доріг
міста по праву займає чільне місце серед
досягнень у сфері будівництва за роки
незалежності.
7. Соціологічні дослідження свідчать,
що українці все більше замислюються
над власним майбутнім. Причому, поняття «моє майбутнє» ототожнюється для
багатьох із поняттям «майбутнє родини,
дітей, близьких». І тут головне місце має
родинне житло, відчуття себе господарем
у власній оселі. Тому хочеться сказати
про житлове будівництво.

Науково-виробнича фірма «Технопроект» спеціалізується на розробці
проектів промисловості та енергетики в галузях машинобудування, електроніки, фармацевтики, харчової промисловості та ін. За роки незалежності за розробленими спеціалістами компанії проектами побудовано декілька сотень об’єктів.
За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі підприємство нагороджене Почесною грамотою Кабінету Міністрів та є лідером галузі протягом
останніх років.
4. Великим не за масштабами будівництва, а за підняттям морального духу,
величі та гордості за батьків була реконструкція меморіалу загиблим воїнам при
форсуванні Дніпра під час Другої світової
війни. Пам’ятаю, 9 травня 2005 р. тисячі
людей прийшли колоною до меморіалу,
віддаючи шану загиблим та ветеранам
війни. І сьогодні цей меморіал є одним із
духовних місць Вишгорода. Відпочиваючи тут із дітьми, молоді мами розповідають малюкам про подвиг прадідів, а молоді подружжя покладають до меморіалу
квіти.
5. Створені монументальні скульптури
— святих Бориса та Гліба, жертвам Голодомору, містам-побратимам, чорнобильцям, на теми українського фольклору.
Вони насамперед мають велике культове та меморіальне значення. Створені
для конкретного просторового оточення
(центр та дитинець міста), вони органічно
вписалися в міський та природний пейзаж. Ці скульптури присвячені визначним
історичним особистостям, які жили в місті, та доленосним подіям, що відбувалися
на землі Вишгородській. Вони наповнили
місто та його ландшафт живою історією,
до якої ми можемо доторкнутися та більш

Безумовно, в останні роки будівництво житла в місті набрало досить великих темпів. З огляду сусідства зі столицею житло купують не тільки мешканці
Вишгорода та навколишніх сіл, а й переважна більшість людей із інших регіонів
України.
Нинішна житлова забудова змінює
Вишгород, робить його більш привабливим та сучасним. Але разом із тим росте техногенне навантаження на місто.
Дольова участь забудовників у реконструкції та створенні комунальних мереж,
споруд, відрахування в бюджет податків
із платежів на комунальні послуги не є
достатніми для нормального розвитку
та підтримки в належному стані інфраструктури міста. І через деякий час (а це,
за підрахунками спеціалістів, — кілька
років) може настати певна техногенна
розруха, колапс інженерних мереж та
споруд. Міська енергетика може не впоратись з навантаженнями, все частіше
виникатимуть проблеми чи то з каналізацією, чи з електроенергією та іншими
енергоносіями. А всі ми знаємо, що більша частина жителів створює додану вартість — працює не в своєму місті, тому
Вишгород, у зв’язку з його низькою капі-

талізацією та малими надходженнями до
бюджету, може не впоратися з покладеними на нього функціями із забезпечення
життєдіяльності.
Вирішити проблему можна за кількома напрямками. Перший і найлегший, як
це було раніше, — за рахунок збільшення
тарифів. Та чи готове населення до цього?..
Другий шлях — це приєднання Вишгорода до Києва в рамках прийнятого Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Вирішуючи проблему фінансування,
місто буде, на перший погляд, поступатися більш сильному суб’єкту та віддавати
йому свої функції. Але це на перший погляд, якщо сидіти склавши руки і чекати.
Приєднання до більш сильного
суб’єкту господарювання може дати багато позитивного. Місто може перейти від
феодально-земельних відносин до створення міста майбутнього, «міста-саду»,
про яке так багато говорять спеціалісти
протягом останніх років. Місто зможе перейти від статусу передмістя, до статусу
нового району Києва з територією так
званого «випереджуючого росту». Для
цього необхідно створити та взяти на
себе функції стратегічного проектування
столичної агломерації, функції проектування «нового життя» та нових соціальних відносин, забезпечуючи тим самим
дійсно децентралізацію влади, а не її імітацію.
Місто, з його географічними, історичними, економічними важелями, може
стати локомотивом у створенні та розвитку майбутньої Київської агломерації. І
Київ, із його масштабом та неможливістю зробити кардинальні зміни на своїй
території, зможе проектувати та творити
майбутнє разом із Вишгородом. Київ іще
пам’ятає прогресивні та перспективні на
той час проекти забудови масивів, таких, наприклад, як Русанівка, з дитячими
та шкільними закладами, кінотеатрами,
готелями, парками та каналом Дніпра з
фонтанами.
Та й Вишгород у цьому питанні не відстає. Є концептуальні розробки нижньої
та верхньої набережних із відтворенням
історичної спадщини, починаючи з часів
Київської Русі, є розробки різноступеневих навчальних закладів, кіноконцертних
залів та спортивних споруд.
Відчуваю багато критики на мою адресу. Готовий до обговорення. А ще хочу
сказати, що те добровільне об’єднання
територіальних громад, яке обговорювалось на сесії міської ради, призвело б іще
до більш економічного зубожіння міської
та сільських територій та до повного нівелювання місцевого самоврядування. Місто «не потягне» сільські населені пункти
до своїх умов по енерговодозабезпеченню, каналізуванню та транспорту. Більше
того, собівартість обслуговування сільських населених пунктів комунальними
службами міста буде набагато більшою,
ніж у місті. Одні транспортні витрати від
Вишгорода до, наприклад, Ровжів будуть
у декілька разів більшими.
Для того, щоб фінансово забезпечити
таке об’єднання, необхідні значні кошти,
яких сьогодні немає. Розраховувати на
державні субвенції в нинішніх умовах неможливо, а низька капіталізація суб’єктів
об’єднання, навіть якщо будуть розроблені достойні проекти, не дозволить заманити інвесторів.
Місцеве самоврядування у Вишгороді
за роки незалежності пройшло нелегкий
шлях становлення. Місцева влада спроможна вирішувати проблеми чесно, на
правовій основі та з перспективою. Необхідно вірити. Вірити в себе та творчі сили
громади, вірити в гідне майбутнє.
Єдиним способом проектування майбутнього в Україні є такий, який спиратиметься на використання трудового потенціалу. Потрібно створити такі умови,
щоби максимальна кількість населення
мала можливість брати участь в економічній діяльності.

Дата

Вишгород
9 серпня — День будівельника
И бегут, бегут машины
В трудовой свой рейс,
И растет, растет плотина
Комсомольской ГЭС.
Ветерани-гідробудівельники
ФОТО – архів родини Строкових

Проїжджаючи греблею з правого берега на лівий, подивіться, як
енергійно і весело вирує струмінь
Дніпра, відпрацьований на агрегатах ГЕС, що збудована в найкоротші
терміни, — за чотири з половиною
роки, і згадайте про людей, які створили це диво, — диво праці.
Це покоління шестидесятників, людей «відлиги», ентузіастів, самовідданих майстрів своєї справи, яким слід
віддати належне і бути вдячними.
Відзначаючи вкотре День будівельника, згадаймо про те, що завдяки їм
Вишгород із глухого села перетворився в прекрасний супутник міста Києва.
Спочатку проектом було передбачено будівництво селища гідробудівельників у районі ДВС. А завдяки
активній діяльності начальника будівництва Григорія Строкова, який довів
економічну і соціальну доцільність будівництва селища саме на базі Вишгорода, це було здійснено. Київські ГЕС і
ГАЕС споруджували кращі спеціалісти
колишнього Радянського Союзу. Вперше в СРСР тут були встановлені горизонтальні капсульні гідроагрегати і
вперше Київська ГАЕС була збудована
у дуже складних геологічних умовах із
застосуванням новітніх технологій.
Варто нагадати, що управління будівництва «Кременчукгесбуду», а потім
трест «Південатоменергобуд» спору-

Коли будували Київські ГЕС і
ГАЕС, а також молоде місто Вишгород, я працювала в лабораторії будівельних матеріалів, де основним
матеріалом був гідротехнічний бетон, який мав бути морозостійким,
водонепроникним і жити 100 років.
І ось треба було бетонувати вказівник ГЕС-ГАЕС — «Чайку», як ми
відразу назвали проект цього об’єкту.
Нам дуже хотілося зробити «Чайку»
красивою, і ми вирішили спробувати
прикрасити її.
У лабораторії провели експеримент: до стінки опалубка (форма,
куди вкладається бетон) насипали
смужку битого скла, потім притисли
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джували й інші об’єкти в Україні: Кременчуцьку ТЕЦ, Кременчуцький автозавод і Завод сільськогосподарських
машин, Рогачинську зрошувальну
систему на півдні України, Трипільську
ГРЕС («міцний горішок»), Чорнобильську АЕС.
Після завершення будівництва Київської ГЕС, щоб завантажити роботою потужний колектив будівельників,
монтажників, субпід-рядних організацій, був зроблений крутий поворот у
бік атомної енергетики. (Не вина будівельників нашого колективу в тому, що
сталася аварія на ЧАЕС через технічну
недосконалість проекту реактора).
Окрім того, міністерство енергетики СРСР прийняло рішення – зробити
трест «Південатоменергобуд» базовою організацією із комплектування
кадрами енергетичних об’єктів за кордоном. Наші спеціалісти — Володимир
Осипов (головний радник із будівництва ГЕС у Китаї ), Юрій Львов (головний інженер ГЕС в Анголі), Анатолій
Курасов, Юрій Колесник, Юрій Власов,
Борис Савенко (керівник контракту будівництва під ключ групи ЛЕП надвисокої напруги у Лівії), Ірина Кузнєцова та
багато інших брали участь у будівництві Асуанського гідровузла в Єгипті,
ГЕС Табка в Сирії, ГЕС Наглу в Афганістані, зрошувального каналу в Іраку,
найбільшої ГЕС в Анголі.
Таким чином, Вишгород був потужним інженерним центром для внутрішнього і зарубіжного енергобудівництва.
Із лав дружного колективу енергетиків – генеральний директор Державної акціонерної енергогенеруючої
компанії «Дніпрогідроенерго» Семен

Історія «Чайки»: як все починалось
Ірина КУЗНЄЦОВА

8 серпня

(вібрували) бетоном і так поступово
наповнили всю опалубку.
Коли бетон затвердів, її зняли. Вийшло непогано, осколки скромно виблискували у товщині бетону. Тепер
те ж саме треба було зробити на зовнішній стороні крил «Чайки».
На бетонному заводі контролювали склад бетону, який ішов на бетонування «Чайки». Бетонщики також
уболівали разом із нами, вкладаючи
бетон і скло за потрібною технологією.
Прийшов час зняти опалубку.
Проте, коли її зняли, ніяких блискіток
ми не побачили…
Така ось у нас таємниця з «Чайкою», «Чайкою», яку знають сьогодні
всі.

Григорій Строков

Ізрайлевич Поташник — герой України, заслужений енергетик України,
удостоєний унікальної нагороди «За
досягнення ХХ століття» (Кембридж).
У наше професійне свято хочеться
згадати багато славних імен гідробудівельників — Івана Гончарова, Веніаміна Пермякова, Олексія Проскуркіна,
Михайла Гутіна, Сергія Кузнєцова, Володимира Зиндру, Ізраїля Прессмана,
Анатолія Пилипенка та Ольгу Тірську.
Колектив
енергобудівельників
«Кременчукгесбуду» дав країні 13 начальників будівництва, таких як Зосим
Сірий, керуючий трестом Олександр
Яковенко.
Становлення міста і будівництво

Анна Строкова. 1935 рік

було важким. Люди жили у складних
умовах (на брандвахтах, у вагончиках), вносячи свою частку у створення
Вишгорода, ходили по льоду Дніпра на
роботу з лівого берега на правий. Але,
як завжди говорила Анна Строкова:
«Наша професія — найкраща».
Ми і сьогодні пам’ятаємо, що вміння «повертати долю багаточисельного
колективу у важкий для нього час так,
що колектив залишається на відповідальному шляху створення великої
енергетики нашої країни — було характерне для керівників будівництва».
Це була одна сім’я, наша велика сім’я.
Слава будівельникам Київської
ГЕС!

6

8 серпня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 10 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:20, 07:35 «Маша i
ведмiдь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
10:00 «Чотири весiлля - 2»
11:10 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
16:10 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20, 22:20 Т/с
«Подвiйне життя»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
2+2
08:15 Т/с «Пригоди
Мерлiна-4»
12:15 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
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 «Книга Iлая»

23:50 «Реал-Бодрiт»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:20, 08:25 Вiд першої
особи
08:45 Кориснi поради
09:35 Мультфiльм
10:00, 14:30 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Д/ф «Пiвнiч. Париж
прокидається»
11:50 Д/ф «Загубленi у
винограднiй лозi»
13:15 Вiкно в Америку
13:35 «Маестро тишi». Гiя
Канчелi
15:20 Х/ф «Новий
кiнотеатр «Парадiзо»
18:15 Час-Ч
19:30 Перша шпальта
19:55 Д/ф «Корея.
Неможливе об’єднання»
ф.1
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, 21:00 Т/с «Лист
очiкування»
14:00, 15:30 Т/с «Я поруч»
18:00 Т/с «Королева
гри»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Шакал»
ТОНіС
07:10, 21:20 Замальовки:
коротко про головне
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
14:00 Дива блакитної
планети
14:50 «Таке спортивне
життя. Л. Заспа»
15:35 «Щоденник для
батькiв»
16:25 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 «Iпостасi спорту»
18:30 7 iсторичних чудес
України. Острог
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. ЗасєєвРуденко
20:00 Загадковi свiти

21:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
22:20 Всесвiт
23:50 «Кумири»
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
10:05 М/с «Смурфiки»
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 «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ
06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя.
Пiдкаблучники за
власним бажанням»

09:15 «Зiркове життя.
Приреченi на самотнiсть»
10:15 Х/ф «У Бога свої
плани»
12:10 «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
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»

23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

НТН
08:05 «Правда життя».
Гуляють усi!
08:35 «Агенти впливу»
09:30 «Народний кухар»
10:20 «Розсмiши комiка»
12:05 Х/ф «Грифон»
13:40 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
15:15 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Хлопцi зi сталi»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 7»

МЕГА
06:50, 22:40 Жертви
природи
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
11:40 Путiвка до пекла
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Зброя:
сiмейна справа
15:00, 19:10 У пошуках

Обережно - альфонси!»
10:10 «Моя правда. Життя
пiсля «Анжелiки»
11:05 «Битва
екстрасенсiв»
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»

- 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Х/ф «Останнiй
день»
11:30 Х/ф «Годзилла»
13:55 Х/ф «Дружина
напрокат»
16:05 Х/ф «Свекрухамонстр»
18:00, 00:10 Абзац!
19:00 Весiльнi битви
20:30 Х/ф «Вiйна
наречених»
22:15 Х/ф «Цунамi»

пригод
21:50 Сила зграї
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
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 «Лицар
Камелоту»
23:50 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю»
ІНТЕР
06:30 «Мультфiльм»
07:00, 08:00, 09:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Спроба Вiри»
13:30 Т/с «Одну тебе
кохаю»
16:30 «Жди меня.
Украина»
17:50 «Новини»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
23:40 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
07:40, 19:20 Надзвичайнi

новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Перший удар»
14:45, 16:20 Х/ф «Мiстер
Крутий»
16:55 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
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!
22:32 Україна: невидимi
бої
23:00 Час новин
23:32 Територiя
закону

В I В ТО Р О К , 1 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Мiняю жiнку - 8»
09:55 «Чотири весiлля - 2»
11:10, 00:20 «Хочу у
ВIАгру»
13:10, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:15 «Ворожка»
14:50 «Слiпа»
15:15 «Не бреши менi»
16:10 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с
«Подвiйне життя»
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»
09:10, 23:50 «РеалБодрiт»
09:40 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
10:30 Д/п «Вiннi Джонс та
Дика Раша»

12:15 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:30 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Об’їзд»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:35 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:35 Д/ф «Корея.
Неможливе об’єднання»
ф.1
15:40 Фольк-music
16:45 Д/с «Мости мiж
свiтами»
19:00 Першi на Першому.
Євроiгри
19:30 «Вересень»
19:55 Д/ф «Корея.
Неможливе об’єднання»
ф.2
21:50 Д/ф «Перша
свiтова. Принцип
«Домiно»

23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
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 «Лист
очiкування»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:30 Футбол.
Суперкубок УЄФА
«Барселона» - «Севiлья»
00:00 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
07:05, 21:25 Замальовки:
коротко про головне
10:00 Вiдверта
полiтика
13:05 «Ландшафтнi iгри»
15:15 «Таке спортивне
життя. Р. Гонтюк»
16:05, 23:20
Новонародженi тварини
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
18:20 7 iсторичних чудес
України. Переяслав
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. ЗасєєвРуденко
.23:50 «Кумири»
00:00 Х/ф «Латинський
коханець»
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
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 «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
СТБ
08:20 «Зiркове життя. Не
народись вродливою»
09:15 «Зiркове життя.

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15 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 «Хлопцi
зi сталi»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/ф «Гномео i
Джульєта»
07:15 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00, 00:45 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
20:55 Х/ф «Мисливцi за
розумом»
23:05 Х/ф «Посейдон
Рекс»
МЕГА
06:50, 22:40 Жертви
природи
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 Зброя:
сiмейна справа
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Сила зграї
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 «Столиця»
21:25 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»
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
06:25 «Мультфiльм»
07:00, 08:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:10, 20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:50 «Судовi справи»
13:45 Т/с «Одну тебе
кохаю»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Перше
кохання»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 15:30, 16:20
Слiдство веде
прокуратура
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
17:50 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Мисливцi за
караванами»
22:30 Т/с «Наркомiвський
обоз»
23:25 Х/ф «Година пiк»

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»

23:40 Т/с «Перше
кохання»

5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
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
23:32 Мiграцiйний вектор

СЕ Р Е ДА, 1 2 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:10 «Повернiть менi
красу»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Мiняю жiнку»
09:50 «Чотири весiлля - 2»
11:05, 00:20 «Хочу у
ВIАгру»
13:05, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:10 «Ворожка»
14:45 «Слiпа»
15:10 «Не бреши менi»
16:10 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с
«Подвiйне життя»
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»
12:10 Х/ф «Арктичний
вибух»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:30 «6 кадрiв»
19:20 «Цiлком таємно»
21:20 Х/ф «Тактичний
напад»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:35 Мультфiльм
09:40 Хто в домi хазяїн?
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Як ваше здоров’я?
13:15, 18:20 Час-Ч
13:35 Д/ф «Корея.
Неможливе об’єднання»
ф.2
17:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
19:05 Х/ф «Субмарина»
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот

23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 14:30, 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, 21:00 Т/с «Лист
очiкування»
18:00 Т/с «Королева гри»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
07:15 Замальовки:
коротко про головне
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:50 «Таке спортивне
життя. Г. Безсонова»
15:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:15 7 iсторичних чудес

України. Стара Умань
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. ЗасєєвРуденко
21:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
23:30 «Натхнення»
23:45 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:35 М/с «Каспер»
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 «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ

05:55, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя.
Мисливицi за чужими
чоловiками»
09:15 «Зiркове життя.
Заклятi подруги»
11:05 «Моя правда
Мастершеф»
12:05 «Битва
екстрасенсiв»
14:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
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 «Хлопцi
зi сталi»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/ф «Гномео i
Джульєта»
07:15 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Щасливi
разом»
18:00, 03:30 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
20:55 Х/ф «Адвокат
диявола»
23:50 Х/ф «Той, що
виганяє диявола:
Початок»
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
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Зброя:
сiмейна справа
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Основний iнстинкт
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, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»

ІНТЕР
06:25 «Мультфiльм»
07:00, 08:00, 09:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:45 Т/с «Одну тебе
кохаю»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
06:00 Факти
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Наркомiвський обоз»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Мисливцi за
караванами»
23:20 Х/ф «Година пiк-2»
5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
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

Ч Е ТВ Е Р , 1 3 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Мiняю жiнку»
09:55 «Чотири весiлля - 3»
11:05 «Хочу у ВIАгру»
13:05, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
14:10 «Ворожка»
14:45 «Слiпа»
15:10 «Не бреши менi»
16:10 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20, 23:25, 00:25
Т/с «Подвiйне життя»
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»
09:10, 23:50 «РеалБодрiт»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»
12:10 Х/ф «Тактичний
напад»

14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:30 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Самоволка»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:55 «Вересень»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:20 Час-Ч
13:30 Музична програма
15:35 Надвечiр’я
16:35 Д/с «Мости мiж
свiтами»
17:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
19:15 Х/ф «48 годин на
день»
22:25 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 14:30, 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, 21:00 Т/с «Лист
очiкування»
18:00 Т/с «Королева гри»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
09:50, 18:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:05 «Щоденник для
батькiв»
13:00, 17:45 Полiт крiзь
час
14:50 «Таке спортивне
життя. Ю. Тамм»
18:20 7 природних чудес
України. Асканiя Нова
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. ЗасєєвРуденко
21:00 Rock Time з Петром

Полтарєвим
21:25 Сильнi свiту цього
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
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 «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Зiркове життя.
Роль цiною в життя»
09:05 «Зiркове життя.
Дiти багатих теж плачуть»
10:05 «Моя правда.

Зваженi та закоханi»
11:00 «Моя правда.
Зваженi та Щасливi»
11:55 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
НТН
06:55 Х/ф «Заручники
страху»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15 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 «Хлопцi

зi сталi»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/ф «Гномео i
Джульєта»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00, 02:55 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
20:55 Х/ф «Тривожний
виклик»
22:50 Х/ф «Шiсть демонiв
Емiлi Роуз»
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
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя

14:10, 20:00 Зброя:
сiмейна справа
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Дика Британiя
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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»
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
09:10, 20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
Вiктор Цой: смертельний
поворот
12:50 «Судовi справи»
13:45 Т/с «Одну тебе
кохаю»
16:50 Т/с «Домробiтниця»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Перше
кохання»
ICTV

06:00 Факти
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 15:30, 16:20
Слiдство веде
прокуратура
12:00, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти.
День
17:45, 22:25 Т/с
«Наркомiвський обоз»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Мисливцi за
караванами»
23:25 Х/ф «Година пiк-3»
5 КАНАЛ
09:32 Майстри Ремонту
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:32 День
16:15, 17:15, 17:32, 18:15
Україна - понад усе!
18:30 Вiкно в Європу
20:00, 21:10 Погляд

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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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 4 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:55 «Чотири весiлля - 3»
11:05 «Хочу у ВIАгру»
13:05 Т/с «Свати - 5»
15:10 «Не бреши менi»
16:10 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:10, 20:50
«Мультибарбара 2015»
23:05 Х/ф «Серена»
2+2
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:50 «Люстратор
7.62»
12:10 Х/ф «Пророцтво
Судного дня»
14:00 Т/с «Рекс»
15:50 Т/с «Таксi: Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:30 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф «Самоволка»
21:25 Х/ф «Раптовий
удар»
23:10 Х/ф «Хижак»
УТ-1

06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:35 Мультфiльм
09:40 Школа Мерi
Поппiнс
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Вiра. Надiя. Любов
13:15 Час-Ч
16:00 Театральнi сезони
16:35 Д/с «Мости мiж
свiтами»
18:05 Першi на Першому.
Євроiгри
18:50 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»
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 «Лист
очiкування»

15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
21:00 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
06:45, 18:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
07:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
12:05 «Мистецтво i час»
13:30, 22:30 Всесвiт
15:30 «Таке спортивне
життя. Яна Шемякiна»
18:20 7 природних чудес
України. Балаклава
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Мiтяєв
21:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
21:30 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
.
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу

Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:05 Х/ф «Хакери»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
21:45 Х/ф «Запасний
план»
23:40 Бiйцiвський Клуб
СТБ
06:20 Х/ф «Старомодна
комедiя»
08:00 Х/ф «Куховарка»
09:20 Х/ф «Вокзал для
двох»
12:10 Х/ф «Повернення
в Едем»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Любов

приходить не одна»
22:35 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
00:30 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 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 «Хлопцi зi сталi»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
21:10 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Криваве
братство»
23:00 Х/ф «Недоторканi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/ф «Гномео i
Джульєта»

07:15 Т/с «Друзi»
10:05, 16:05 Т/с «Не
родись вродлива»
11:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:00, 02:25 Абзац!
20:55 Х/ф «Телекiнез»
22:50 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
МЕГА
06:50, 22:40 Жертви
природи
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
12:30 Основний iнстинкт
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Зброя:
сiмейна справа
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Дика Британiя
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»
00:00 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:50 «Судовi
справи»
13:40 Т/с «Одну тебе
кохаю»
15:40 Т/с «Домробiтниця»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Балада про
Бомбера»
01:00 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:10 Слiдство веде

прокуратура
11:55, 13:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20 12
найвiдомiших шахраїв
України
17:45, 22:25 Т/с
«Наркомiвський обоз»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Мисливцi за
караванами»
23:25 Х/ф «Подвiйний
удар»
5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
14:32 Феєрiя мандрiв
16:15, 16:30, 17:15, 17:32,
18:14 Україна понад усе!
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Кiно
з Я.Соколовою
23:50 Гра iнтересiв

СУБОТ А , 15 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
10:00 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
11:55 Х/ф «Рiдна
кровинка»
14:25, 14:55 «Сказочная
Русь»
15:35 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:00 «Вечiрнiй квартал»
23:00 Х/ф «Чужi проти
хижака - 2»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Екстант»
16:50 ЧУ 5 Тур. Металур
(Запорiжжя) - Ворскла

19:15 ЧУ 5 Тур. Динамо Карпати
21:30 Х/ф «Напролом»
23:20 Х/ф «Бiжи, не
озираючись»
УТ-1
08:20 АгроЕра. Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
11:10 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:05 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
14:55 Х/ф «Нога Бога»
16:50 Х/ф «48 годин на
день»
19:20 Х/ф «Для
домашнього огнища»
21:00 Новини
21:40 Д/ф «Пiду до
полiцiї»
22:15 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:15 Реальна мiстика

11:10 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»
13:00, 15:20, 19:40 Т/с
«Єдиний мiй грiх»
22:15 Х/ф «Танго
метелика»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Погуляти на
останок»
09:50 «Ландшафтнi iгри»
11:15 Х/ф «Поцiлунок»
16:10 «Мистецтво i час»
16:25 Новонародженi
тварини
16:50, 05:45 7 природних
чудес України.
Днiстровський каньйон
17:00 Ювiлейний
концерт «Єдина зiркова
зустрiч» (В. Гришко, Т.
Гвердцителi)
19:10 Вiдомий всесвiт
20:00 Вiдверта полiтика
22:10 Х/ф «Принц з
Ютландiї»
ТЕТ

08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:10 М/ф «Делiйське
сафарi»
13:00 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
14:45 Х/ф «Джордж iз
джунглiв 2»
16:25 Х/ф «Оптом
дешевше»
18:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф
«Спортлото-82»
11:50 Т/с «Коли ми

вдома»
14:00 Х/ф «Любов
приходить не одна»
16:00 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
18:00 Х/ф «Тещинi
млинцi»
21:40 Х/ф «Тобi,
справжньому»

23:00 Небезпечний свiт

НТН
06:00 Х/ф «Перевертень у
погонах»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 Д/ф «Вiктор Цой.
Група кровi»
13:55 «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»

НОВИЙ КАНАЛ
08:00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
13:20 Х/ф «Посейдон
Рекс»
15:00 Х/ф «Аладдiн i
смертельна лампа»
17:10 Х/ф «Вiйна
наречених»
19:00 Х/ф «Будинок
великої неньки»
21:00 Х/ф «Будинок
великої неньки 2»
22:55 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»
МЕГА
07:00 Д/ф «Великi
українцi»
09:20, 20:10 За мить до
катастрофи
11:00 Терор: бомба для
Британiї
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
22:00 Землетрус
зсередини

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:30, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
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»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:40 М/с «Великий
детектив Холмс»
11:40 М/ф «Мухнемо на

Мiсяць»
13:10 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
15:00 «Файна Юкрайна»
16:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
06:15 «Мультфiльм»
06:50 Х/ф «Дитина до
листопада»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Вокзал для
двох»
12:10 Т/с «Розлучення»
16:10, 20:30 Т/с «Я
повернуся»
20:00 «Подробицi»
23:00 Д/ф «Вiктор Цой.
Група кровi»
ICTV
06:30 М/с «Пригоди

мультинят»
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська
оборона
14:50 Т/с «Мисливцi за
караванами»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:05 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
22:05 Х/ф «Унiверсальний
солдат-2. Повернення»
23:45 Х/ф «Фортеця-2»
5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:32 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:32 Майстри Ремонту
14:32, 23:32 Iсторiя успiху
16:32 Феєрiя мандрiв
19:25, 20:10 Експертна
тема
21:10, 00:32 Велика
полiтика
22:32 Невигаданi iсторiї
23:00 Час новин

НЕДIЛЯ, 16 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15, 19:30 ТСН
11:00, 12:00, 13:00 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
14:05 «Iнспектор
Фреймут»
15:45 «Територiя обману»
16:45 «Повернiть менi
красу»
18:05 «Чотири весiлля 4»
20:15 Х/ф «Красунчик»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Богатирi»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Х/ф «Спис долi»
16:15 Х/ф «Три днi на
втечу»
19:15 ЧУ 5 Тур.

Чорноморець - Зоря
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Хижак»
УТ-1
08:20, 00:05 «Золотий
гусак»
09:25 Хто в домi хазяїн?
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:20 Х/ф «Для
домашнього огнища»
14:50 Х/ф «Марiя з
Назарета»
18:40 Театральнi сезони
19:15 Х/ф «Субмарина»
21:00, 05:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 07:40 Т/с «Жiночий
лiкар»
11:10 Т/с «Рiвняння з
усiма вiдомими»
15:00 Х/ф «Танго
метелика»
17:00, 21:00 Т/с «Буду

вiрною дружиною»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:55 Спецiальний
репортаж
23:10 Реальна мiстика
ТОНіС
07:40 «Ландшафтнi iгри»
11:05 Х/ф «Погуляти на
останок»
13:45 «Щоденник для
батькiв»
15:50 Дива блакитної
планети
16:50 7 природних чудес
України. Говерла
17:00 Євромакс
17:30 Таємне життя
леопарда
18:30 Водне життя
19:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:10 Ювiлейний концерт
П. Зiброва
22:00 Х/ф «Ну ти i
придурок»
23:50 «Кумири»

ТЕТ
07:30 Малята-твiйнята
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:55 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
12:35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
15:30 Х/ф «Оптом
дешевше»
17:20 Х/ф «Джордж iз
джунглiв 2»
19:05 Х/ф «Хакери»
21:00 Х/ф «Запасний
план»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:20 Х/ф «Тещинi
млинцi»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-4 з

Передплачуйте газету «Вишгород».
30 липня день народження відзначила чарівна, мудра,
добросердечна жінка Олена Володимирівна МЕЛЬНИК —
психолог територіального центру.
Прийміть вітання наші щирі:
Хай Ваша доля розквіта,
Хай у здоров’ї, щасті й мирі
Рясні красуються літа!
Нехай в оселі щастя буде
І сил прилив, немов потоки рік.
Нехай, життя цвіте і поважають люди,
І довгим буде, як століття, вік!
Учасники клубу «Майстриня» Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування

5 серпня відзначила день народження чарівна, мила жінка
Ірина Василівна ВОЙТЕНКО — завідуюча Вишгородським
відділенням соціально-побутової адаптації терцентру.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Учасники клубу «Майстриня» Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування

П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
НТН
06:35 Т/с
«Далекобiйники. Десять
рокiв по тому»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:50 Х/ф «Добре
сидимо!»
14:10 «Розсмiши комiка»
16:00 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:40 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Хижак
Юрського перiоду»
НОВИЙ КАНАЛ
06:07 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»

10:05 М/ф «Скубi Ду: Пiд
куполом цирку»
13:10 Х/ф «Сiмейка
вампiрiв»
15:10 Х/ф «Будинок
великої неньки»
17:10 Х/ф «Будинок
великої неньки 2»
19:10 Х/ф «Будинок iз
приколами»
21:00 Х/ф «Знайомтеся,
Дейв»
22:45 Х/ф «Дуже страшне
кiно 5»
МЕГА
08:10 Смертельна зброя
09:50, 20:10 За мить до
катастрофи
11:30 Землетрус
зсередини
14:10 Дика Сербiя
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична
Україна
22:00 Терор: бомба для
Британiї
23:20 Небезпечний свiт

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
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 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
09:00 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»

10:45 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
12:50 «Розсмiши комiка»
13:50 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:20 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
08:15 «уДачный проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:00 Т/с «Розлучення»
20:00 «Подробицi»
16:20, 20:40 Т/с «Я
повернуся»
23:20 Х/ф «Вiй»
ICTV
08:25 Зiрка YouTube
11:00 Дивитись усiм!

12:35, 13:00 Х/ф
«Скелелазка»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Ключ
саламандри»
16:40 Х/ф «Подвiйний
удар»
18:45 Факти. Вечiр
19:30 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
21:20 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
23:40 Х/ф «Колонiя»
5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10, 16:10 Кордон
держави
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
22:20 В кабiнетах
23:00 Час новин

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Служба 102 інформує

Розбійний напад
Павло ПАНФЬОРОВ, начальник Вишгородського
РВ ГУМВС України в Київській області

10 серпня 80-ий
ювілей відзначає
люблячий чоловік,
турботливий
батько та дідусь
Григорій
Порфірович
ЄРМОЛЕНКО!
Прийміть від нас
щирі вітання і найкращі
побажання
міцного здоров’я на
довгі роки, великого
людського щастя,
добра, благополуччя, довголіття.
Дружина,
діти, онуки

25.07.2015 р. близьк 16:45 год. до чергової частини надійшло повідомлення, що в с. Демидів невідомі увірвались до домоволодіння гр. Н. та нанесли їй тілесні ушкодження. На місце події відразу
виїхала слідчо-оперативна група.
Прибувши за вказаною адресою, встановили, що
коли гр. Н. на подвір’ї займалась господарством, до
неї увірвались невідомі чоловіки та нанесли їй удари,
чим спричинили тілесні ушкодження. Після цього, погрожуючи електрошокером, завели до будинку, де
зв’язали клейкою стрічкою і вимагали гроші та золоті
прикраси.
Потерпіла, усвідомлюючи реальну загрозу життю,
повідомила місце, де сховані гроші.
Нападники, забравши їх та золоті прикраси, зникли в невідомому напрямку.
Потерпіла звільнилась від стрічки та побігла до сусідів, які викликали швидку і міліцію. Почувши, що сталось, сусіди, не втрачаючи час, кинулися самостійно
переслідувати злочинців і вже в с. Демидів біля мосту
через р. Ірпінь затримали двох підозрюваних осіб.
У ході оперативно-розшукових заходів працівниками Вишгородського РВ через нетривалий час було
встановлено місцезнаходження третього злочинця.
Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу —
тримання під вартою. Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України – розбій, поєднаний
із проникненням у житло, вчинений за попередньою

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

Зніму квартиру у господаря для
2-х жінок. Недорого.
Оплату та порядок гарантуємо.
Тел: (050) 279-12-14,
(063) 381-50-86
змовою групою осіб. За вчинення даного злочину передбачено покарання
у вигляді позбавлення волі на строк
від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

8

8 серпня

2015 року

Мозаїка

Громади піклуються про постраждалих
Районна організація Товариства Червоного
Хреста в рамках акції «Здорова нація-2015. Приєднуйтесь до руху Червоного Хреста» провела
збір продуктів у населених пунктах району для постраждалих у зоні АТО.

ФОТО – автор, «Вишгород»

Під час збору продуктів

Районна організація Товариства Червоного Хреста
вдячна всім, хто долучився до акції. Зібрані продукти
найближчим часом будуть передані постраждалим у
зоні АТО.

Про факти корупції — за телефоном довіри
Прес-служба прокуратури Київської області
Прокурор Київської області Євген Бондаренко закликає всіх громадян, які мають інформацію про корупційні дії посадовців, повідомляти її за телефоном «гарячої
лінії» прокуратури — (044) 286-66-12 або на електронну
скриньку antikor.kievoblprok@gmail.com.
Також для громадян діє телефон «гарячої лінії» для
повідомлення про корупційні правопорушення з боку
працівників прокуратури — (044) 286-24-58, поштова
скринька korrupcia.kyivobl@gp.gov.ua.
«Ми проаналізували кількість переглядів сторінки

Знайомимось

Гаряча лінія

прокуратури області та телефонних дзвінків, які надійшли на «гарячу лінію». І маємо невтішні результати —
громадяни не активно співпрацюють із правоохоронцями.
Тож, закликаю негайно повідомляти органи прокуратури
про відомі факти корупції», — зазначив Є. Бондаренко.
Очільник відомства наголосив, що жодне звернення
не залишиться без уваги і на кожне виявлене правопорушення буде реагування, відповідне до чинного законодавства.
Прокурор зазначив, що боротьба з корупцією стане
ефективнішою, якщо буде підтримка громадськості та її
довіра до органів прокуратури.

Готуйтеся до свята життя!

Ігор ДУНАЙСЬКИЙ
Наприкінці 2014-го, фотографуючи зимову красу
нашого міста, я випадково зустрівся з моїм вчителем,
директором КП «Редакція газети «Вишгород» Віталієм Кутаф’євим. На той час у мене вже була група в
соціальних мережах «Життя міста», яку наповнював
актуальними новинами, фото, відеоматеріалами і т. д.
Я запропонував Віталію В’ячеславовичу взяти мене
в штат газети, оскільки в місті і за його межами фотографую все цікаве, і в мене іноді запитують посвідчення
фоторепортера.
Згодом я став позаштатним громадським фотокореспондентом.
Якось, обговорюючи тему фотографій, ми вирішили
влаштувати в місті фотоалею. Ну, а потім, як то кажуть,
«Остапа понесло ...» Виникло багато ідей щодо розвитку
Вишгорода, розкриття його молодих талантів. Зійшлися
на тому, що нам потрібна структура, яка впроваджуватиме молодіжні проекти. Тож, аби об’єднати молодь та
готувати її до управління містом у майбутньому, Віталій
В’ячеславович запропонував створити «Молодіжний
парламент Вишгорода». (У Європі, до речі, організація
подібних молодіжних течій – явище дуже актуальне і популярне.)
Цю тему обговорили і з нашим мером Віктором Решетняком. На зустрічі з ним заявили про себе, як активні
сили Вишгорода, готові робити добрі справи. Підтримкою
мерії заручилися...
Згодом додалося однодумців: познайомився з Ольгою Одайник (vk.com/id87803060), яка ініціювала ремонт
дитячого майданчика між будинками на пр. Мазепи, 2 і 6.
Причому, вона навіть не з цієї вулиці, просто поруч знаходиться дитсадок, до якого ходить її дитина...
Із роздруківкою її повідомлення я пішов до нашого
мера. А наступного дня на цьому майданчику підрядники
вже знімали заміри зруйнованого часом і дітьми простору. За місяць його повністю відновили та ще й удосконалили.
Цей випадок викликав у мене хвилю емоцій і вселив
віру в краще майбутнє нашого міста.
Питання вирішилось настільки легко і просто, що я
почав збирати сигнали про подібні «рани» через свою
групу в соціальних мережах (Вишгород «Життя міста» vk.com/UptownLife, рубрика «Міські рани»vk.com/
topic-69139681_31500103).
Повільно, але впевнено вишгородці стали надсилати
все більше повідомлень. Звісно, не всі їхні звернення вирішувалися легко і просто, деякі й досі висять у повітрі в
міру певних обставин. Але робота з розвитку свідомості
жителів і підняття рівня життя в місті – набирала обертів.
Згодом до нас підключилася Олена Ралко (vk.com/
id5847436) – керівник студії «Ра» міського Центру творчості «Джерело». Людина творча і водночас прихильниця
здорового способу життя – Олена ініціювала марафон
ранкових пробіжок (https://vk.com/club91734389). Згодом
– вечірніх пробіжок. (Забіги проходять на стадіоні «Енергетик» щопонеділка, середи та п’ятниці з 20:30. Отож, підключайтесь: нам потрібні міцні і здорові люди!)
І ось, коли ми були на піску самоорганізації (підключа-

Благодійність —
без віку і кордонів
Валентина ЧИСТЯК

Валентина КАШКА
Працівники та волонтери Товариства працювали
у селах Воропаїв, Жукин та Пірново. За кілька годин
громада с. Жукин, яку очолює сільський голова В. Пономаренко, зібрала продуктів харчування на суму 3 888
грн.; громада села Воропаїв (сільський голова О. Войтенко) — на суму 2015 грн. У селі Пірново волонтерів
та працівників червонохресної організації під час акції
супроводжував секретар сільради С. Урлюк, зібрали
продуктів на суму 1413 грн.
Активну участь в акції взяли приватні підприємці Воропаєва (магазин ПП «Манія») — вони передали товарів
на суму 177 грн. та магазин ПП «Людмила» — 307 грн.

Вишгород

Подружжю Дромарецьких із Лютежа, як говорять
вони самі, – 176 років на
двох. Більше 60-ти літ вони
разом – тягнуть життєвого
воза, переборюють труднощі
і разом із цим дарують щастя багатьом людям та радіють кожному прийдешньому
дню. А ще – у зрілому віці залишаються патріотами своєї
малої батьківщини і рідної
неньки-України.
Пригадалося, як були вражені гості з французького
міста-побратима Санса, побуДобрі справи
вавши у них на обійсті й познайомившись із цим унікальним подружжям у вишитих сорочках, з бандурою
та українською піснею серед моря власноруч вирощених квітів, де поруч
лелече гніздо, декоративний млин і дерева, які є хіба що в ботанічному
саду.
Не в кожній хаті побачиш портрет Кобзаря. А в Дромарецьких – і портрет, і Кобзар – на чільному місці. Велику картину київського художника
Миколи Шкарапути із зображенням Тараса Шевченка вони подарували
сільській раді. А не так давно, хоч і важко вже було, відвідали його могилу
і музей у Каневі.
Жодного дня Анатолій Опанасович і Віра Тимофіївна не пропускають
теленовин: понад усе турбують їх події на Сході. Аби хоч трішки допомогти
нашим пораненим бійцям, днями передали для них мобільний інвалідний
візок іноземного виробництва, придбати який допоміг їхній син.
Передали візок давньому другу родини – капітану медичної служби
першої медроти ім. Пирогова Національної гвардії України Василю Яковенку, котрий перебуває у Вишгороді в короткотерміновій відпустці. Лікархірург надає допомогу нашим пораненим бійцям і місцевому населенню у
госпіталі м. Артемівська та на блок-постах Донецької і Луганської областей.
Медикаменти для них передала від організації «Фронтова аптечка для батальйону № 11 «Київська Русь» і психолог-волонтер Олена Крушановська.
Благодійність не знає ні віку, ні кордонів.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ В М. ВИШГОРОДІ:
— МАЛЯРА ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ,
НАВЧАЄМО; ЗАРПЛАТА ВИСОКА
— ПОМІЧНИКА МАЛЯРА; ЗАРПЛАТА ВИСОКА
ТЕЛ: (067) 659-54-57

лися все нові й нові молоді активи міста) — найголовніша
людина Вишгорода Віктор Решетняк відійшов у кращий
із світів.
Це стало великою втратою і для нас, адже він благословив нас на добру справу, підтримував, всіляко сприяв
розвитку молодіжного руху. Навіть організував нам екскурсію до м. Славутича з обміну досвідом.
Це була дуже цікава поїздка. Тоді я зрозумів, що ми
живемо в раю. Але настільки неорганізовано, що стало
прикро за нас усіх, особливо – за молоде покоління, яке
просто пропалює життя.
З іншого боку – багатьом просто нічим зайнятися в
місті. Для молоді практично ніяких розваг – ні концертів
чи творчих гуртків, ні майстер-класів із велоспорту, йоги
чи важкої атлетики.
Загалом у мене стали опускатися руки, і я вже навіть
подумував залишити свою громадську ініціативу, бо не
знав, до кого звертатися за допомогою і як бути без підтримки.
Та ось наприкінці липня голова Вишгородської громадської ради Ігор Тихан запропонував мені очолити молодіжну Громадську раду Вишгородського району.
Скажу одне: ми живемо в дуже непростий час, потрібно об’єднуватися, допомагати один одному, а не жити
окремо кожен у своєму маленькому світі. І разом із тим
– настає ера нових технологій і можливостей, які у нас
не використовуються навіть на 15%. Але я обдумав нову
систему управління життям міста, і скажу, що ми можемо
показати, як здатне розвиватись молоде покоління. Це
буде нова інформаційна революція, яка об’єднає людей і
змусить їх вийти за межі власної свідомості й сприйняття
світу в цілому.
Готуйтеся до свята життя! Свого життя і життя нашого
улюбленого міста.

Терміново на телеканал «ВишеГрад» потрібні оператор та журналіст. Раді співпраці із студентами заочної та вечірньої форм навчання.
Тел.: (063) 852-56-53, (099) 775-22-91
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Зараз у мене за плечима величезний
досвід, але ж колись росли крила...

