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Вітання

У новому форматі

Професія на всі часи
Чит. на сайті газети «Вишгород»

Будівельники

Вони створюють комфорт

Особистий прийом

День міста-2015: враження
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, спеціально для «Вишгорода»

21 серпня з
10-ої год. проводитимуть особистий прийом
громадян мажоритарний депутат Вишгородської міськради
Віктор Шубка та народний депутат України Ірина Суслова.
Приходьте за адресою: м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 7-а (у приміщенні Благодійного фонду святої Ольги).
Тел: (063) 583-35-89.

Фонтан — не басейн!

Хочу «поливалку» щодня
Колонка редактора
Марина КОЧЕЛІСОВА
День міста-2015 розпочався
з відкриття оновленої площі поміж алеєю міст-побратимів і БК
«Енергетик». Чесно кажучи, стільки
людей я не сподівалась побачити.
Тому що в країні – війна, і не до
свят. А до того ж,
аварія на столичному колекторі залишила наше місто
без води. І вечір п’ятниці, 7 серпня,
вишикував до бюветів на просп. І.
Мазепи і вул. Н. Шолуденка довгі
вервиці вишгородців із відрами та
пластиковими каністрами.
Цього слід було чекати: стільки
часу — без ремонтів, із підвищеним навантаженням (див. відповідну
статтю на сайті газети «Вишгород»).
Пам’ятаю, у 1990-ті до будинків раз
на день під’їздила гесівська «водовозка» – і мешканці запасалися водою.
Потім у нашому місті з’явилися свердловини, у цистернах вишгородського
«Водоканалу» закачували з них воду
– і питання залежності Вишгорода від
водогонської води було знято (ще за
каденції міського голови Олександра
Кімлача).
За інформацією з міськради, нині
йдуть постійні переговори з «Київводоканалом» і, за домовленістю, у
разі відключення води понад добу він
має надавати альтернативні виходи із
ситуації. Міська влада останніх двох
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каденцій спрацювала на випередження можливої водної кризи: міська
«водовозка» доставляла воду до лікарні, а мешканці мали (і мають дотепер) можливість набрати питної води
з двох міських бюветів, які замінюють
дві сотні «водовозок».
Між тим, у центрі Вишгорода
– попри відсутність у кранах води –
з’явилася «поливалка». Технічна вода
(з Дніпра) просочила розжарений
асфальт – і повіяло довгоочікуваною
прохолодою, що доповнювалася звуками музики.
На білому подіумі височіло чорне
фортепіано, а з-під пальців юних виконавиць випурхували на світ Божий
класичні акорди. Негучна приємна
мелодія огортала людей, що широким вінком оточили площу. На зміну
музиці вибігли вихованці ансамблю
«Клерико». Танцювальна композиція
нагадувала відкриття олімпіад: босі
танцівники в туніках зграбно переплітали білі рушники, з яких врешті склали екран.
Появу на широкому білому полотні міського голови вишгородці зустріли оплесками. Віктор Решетняк розповідав про те, що зроблено, ділився
мріями та насамкінець звернувся до
городян: «Ви – господарі, пам’ятайте
це». Замерехтіли кольорові струмені
фонтану – і вихованці «Клерико» запросили вишгородців розрізати урочисту стрічку та всім гуртом відкрити
оновлену площу – зручну й елегантну.
Тепер вона щодня заповнена
людьми. А я мрію про щоденний вранішній «душ», що вмиватиме Вишгород. Кажуть, мрії збуваються.

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

Сьомого серпня ввечері на площі біля БК «Енергетик» запрацював фонтан. Це вже третя спроба за
останні три десятиліття. Кілька років тому в ньому
плавали золоті рибки, і метелики прохолоди летіли
на алею міст-побратимів.
Спіймати золоту рибку намагалися деякі вразливі
особи, котрим у дитинстві, мабуть, читали одноіменну
казку щовечора. Та не вийшло, занадто меткими виявилися хвостаті красуні, тож і дожили до зими.
Рибки поселилися в акваріумі, а оновлений фонтан
мріяв про оновлену площу. Досконалості немає меж,
тож разом із кольоровою бруківкою з’явилися родзинки
і у фонтані: підсвічені кольоровими променями струмені води.
Лавочки біля фонтану відразу сподобалися вишгородцям: і вдень, і вночі там людно, а молоді мамочки
радо споглядають, як малеча хлюпається у фонтані.
Та зворушлива на перший погляд картина демонструє
страшну небезпеку. За кілька днів уже зламано три
сопла, що регулюють струмені води, обірвано кабелі,
а вони, між іншим, — електричні та під напругою. (До
речі, у європейських країнах масове плюскання у фонтанах спричинило спалах вірусних інфекцій.)

Зручність і безпека

Максим РУБЛІВСЬКИЙ, ПП,
який займається благоустроєм міста:
— Автоматичний полив газонів біля БК «Енергетик»
і біля стели та скейт-парку на набережній Київського
«моря», на алеї міст-побратимів біля ЗОШ № 1 і пам’ятного
знаку героям-чорнобильцям на розі вул. Н. Шолуденка та
Набережної здійснюється з 3-ої до 6-ої ранку щодня. Та
при нинішній спеці рулонні газони приживаються не одразу. Буквально за кілька тижнів обіцяють більш прохолодну
погоду, сприятливу для їхньої адаптації.
Андрій МАКСИМЕНКО,
директор ТОВ «ВКФ «Влада»:
— Із моменту відкриття довелося вже два рази
ремонтувати фонтан, що має систему контролю рівня
води, автоматичне вмикання (до 7-ої ранку) та вимикання (о 24:00) та побудований за останніми технологіями й інженерними розробками.
Чаша фонтану обкладена гранітом, верхні перекриття мають термічну обробку. Вісім форсунок (виробництва «Safe Rain», Іспанія) можуть змінювати кут
нахилу і, відповідно, — картинку: 12 прожекторів підсвічують струмені та монумент червоним, синім, зеленим
і білим кольорами із 20:00 до 24:00.
Ми дуже старалися, бо хотіли порадувати вишгородців до Дня міста. Громадяни, не ламайте красу і
прохолоду!

Шановні вишгородці, особливо — матусі і бабусі! СТЕЖТЕ ЗА
БЕЗПЕКОЮ СВОЇХ ДІТЕЙ!
Фонтан на площі — ДЕКОРАТИВНИЙ, площа ємності, наповненої технічною водою, — умовна, і для пиття чи купання вона не
придатна, це — небезпечно!
Замість післямови. У соцмережах після
Дня міста з’явилися «коменти», розраховані
на дешевий самопіар на «критиці». Надаємо
коментарі фахівців.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

ФОТО — Андрій МАКСИМЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Будівельники — особливий
народ, вони — часті герої численних анекдотів і всілякої критики,
на них не раз покладали свої
надії прихильники широкої індустріалізації. Вони завжди несли
величезну відповідальність за
свою роботу і майже завжди виправдовували всі очікування.
Далі — на стор. 4
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Без «совкового» офіціозу
Вікторія ШМИГОРА

День міста-2015

Вишгород

Враження вишгородців і гостей
У соцмережах, листах, дзвінках і особисто

Т. Шевченку ще у 1990 році. Втілив давній задум зробити цю площу центральною Віктор
вишгородські групи у соцмережах
Решетняк. Точніше, він розпочав… Відкриття
Лілія Янчук:
Любов Палатна:
приурочили світлій пам’яті про людину, яка
— Суботній ранок (8 серпня — ред.) роз— Із задоволенням хочу поділитись приЦьогорічний день народження Вишго- жила нашим містом.
почався чудово. Розбудила запальна музика ємними моментами святкування дня нашого
род святкував не за звичним сценарієм.
Над сценарієм дійства працювала кевід РБК «Енергетик».
єдиного і неповторного міста Вишгорода!!!
Обійшлися без помпезної святкової ходи,
рівник танцювального колективу «Клерико»
До свята можна дотягнутися рукою. Але у Громадська організація «Вишгород — наш
відголоску «совка» та офіОльга Пінчук. Місяця з
мене якесь двояке відчуття.
дім» приєдналася до святкування і порадуваціозу, надавши перевагу СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ:
два щоденних тренуванПерше — це очікування чогось грандіозла дітей та дорослих смачним морозивом, поєвропейській стриманості Вишгородська районна організація ня: спочатку у спортзалі,
ного і надзвичайного, зустрічей із друзями,
вітряними кульками, а також пригощала усіх
й різнобічному відпочин- Товариства Червоного Хреста України потім — на площі. «У нас
нових знайомств, яскравих вражень. Друге —
гостей прохолодною водою:) Велика подяка
ку. Для вишгородців пра- Проект «Добрі речі»
позаду багато конкурсів
це те, що місто вперше за багато років святвсім організаторам і гостям свята!
цювало декілька майдан– всеукраїнських, міжкуватиме свій день народження без Віктора Юлія Шубко:
чиків, які дислокувались
народних. Але я жодного
Решетняка.
— Все сподобалось! Гарна площа. Щасу центрі та на набережній. Основна фішка разу так сильно не хвилювалась, як готуючи
Напередодні відкривали площу біля
ливі обличчя людей.
свята – привабити якомога більше людей цю 25-хвилинну постановку.
«Енергетика», було зворушливо. Та кількість
Було пару мінусів, які жваво обговорюрізних вікових категорій. Тому майстри не
На нас було покладено величезну відполюдей, що прийшли на урочистості, сльози і
вались у натовпі. Треба відходити від радянпросто продавали власні вироби, а й про- відальність. Задіяли 22 дитини. Для Анечки
оплески — це доказ, що Його любили...
ських звичок.
водили майстер-класи.
Крюкової (дівчинка у білій сукні) це був пракМоя історія у Вишгороді пишеться з 2006
Не потрібно було стрічками огороджувати
На дитячому майданчику біля БК «Енерге- тично дебют… Та, коли
року. На той час місто не було таокремо депутатів... Правильніше було б, якби
тик» дітлашня активно брала участь у квестах буквально з перших
вони стояли разом з іншими людьми! На сьоТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ЗАХОДУ: ким привабливим і чистим. Скажу
і конкурсах, пробувала себе у кулінарії на май- акордів я почула оплесдуже м’яко — засмічене, розшар- годні в європейських країнах такого вже дав«VipTechnics»
стер-класі від учасника телевізійного проекту ки, зрозуміла: все буде
пане, ні тобі де відпочити, ні з діно немає. І таке «відокремлення» тільки злить
«Мастер-шеф» Мілана Котєва і танцювала добре. І діти — молодці,
тьми погуляти і т. д. Але, як бачинарод ще більше!
разом із колективом «Клерико», приміряла бо те, що я побачила у їхньому виконанні, мені
мо, можна зробити все, треба лише захотіти...
Плюс у тому, що не давали слово депумодні наряди від вишгородських модельєрів дуже сподобалося, – ділиться Ольга Пінчук. –
Найперший з керівників, із ким я познататам... бо це завжди дуже затягнуто — та і
та смакувала смачним морозивом. Для молоді Віктор Олександрович хотів би бути разом із
йомилася, — це був Віктор Олександрович
нудно слухати ці промови.
драйвове шоу влаштували хлопці із Асоціації нами. І ми прагнули створити ефект його приРешетняк. Виконуючи
А ще, коли поскейтерів. На сімейному ярмарку – народні до- сутності…
редакційне завдання, я ВОЛОНТЕРИ НА ЗАХОДІ:
казували фільм про
Ініціативна
група
«Самопоміч»
м.
Вишгоробки та показові уроки, розіграш подарунків
Дякую ТРК «ВишеГрад» за відео. Мелодіймала зробити з мером
Віктора Решетняка,
від спонсорів свята. А наостанок — запальні композиції виконували учні музичної школи
інтерв’ю — по якихось рода (керівник Тетяна Бражнікова)
незрозуміло звідки
ний концерт від Наталії Бучинської, Василя Анастасія Вовк, Анна Гриненко, Катерина Сотам тротуарах. У мене Вихованці міського Центру творчості з’явився величезний
Бондарчука, молодих гуртів «Бредбері» та болєва та Марія Сакун (у неї — авторські комбуло таке нервове пере- «Джерело», РБК «Енергетик», танцю- гарненний метелик,
«АіrChoper», учасників шоу Х-Фактор. Хед- позиції).
напруження, що, очіку- вального колективу «Клерико» наповнили який літав у натовпі
лайнери «Друга ріка» запалили усіх.
До урочистого перерізання стрічки долуючи на запрошення до захід концертними номерами
і періодично сідав то
***
чились усі бажаючі. Такий підхід сподобався
кабінету, здавалося, —
на ніс комусь, то на
…Поруч із фонтаном на п’єдесталі стояв
вишгородцям. Це було по-європейськи.
зомлію. Та вже з перших хвилин спілкування
голову… Метелик неймовірної краси! І тільки
рояль. Звуки ліричних композицій, що нароВишгородська міська рада відзначила дипочувалася доволі впевнено, ми довго жарту- фільм закінчився, він швидко полетів у небо.
джувались із-під кінчиків пальців піаністок, ректора Комунального закладу культури Вишвали, сміялися і писали оте інтерв’ю.
Ті, хто бачив його, вирішили, що це дуже симторкались серця кожного, хто прийшов у ве- городського танцювального колективу «КлеНа позитиві, з веселими коментарями
волічно.
чірній час на перший заявлений День Вишго- рико» Ольгу Пінчук грамотою за непересічний
відбувалася вся наша співпраця впродовж
Антон Вакуленко:
рода. Була музика і був танець… Із білих по- режисерський талант і педагогічний хист, недев’яти років. Відкриваю архіви передач, а
— На жаль, потрапив на кінець. Мені
лотен дівчата створили імпровізований екран. втомний творчий пошук, тонке відчуття світотам — лише голос... Але пам’ять дзеркалить,
здається, замість того, аби витрачати купу
Усі мовчали, затамувавши подих… Вишгород- вих тенденцій танцювального мистецтва, неде і що відбувалося...
грошей на «Другу ріку» і тягатися із київськиців вітав зі святом Віктор Решетняк, пам’ять
вичерпну любов до рідного міста та блискучу
Сьогодні свято — день народження Вишми концертами, краще б запросили на велипро якого житиме ще дуже довго… Площу на- продюсерську знахідку у феєричному шоу
города. Найкраще місто в світі, найкраще
ку сцену молоді команди Київської області.
повнили аплодисменти.
з нагоди Дня міста. Подяками відзначили й
місце на землі, мій синьоокий Вишгород. Тут
Можна було б зробити наголос на сучасну
7 серпня у Вишгороді відкрили відрестав- адміністратора КЗКВТК «Клерико» Максима
моє кохання, тут найцінніші миттєвості життя,
етномузику. Фест пива — зайве, у нас і без
ровану площу біля БК «Енергетик». Востаннє Пінчука та хореографа-балетмейстера Аліну
тут найдорожчі друзі...Я так люблю тебе, мій фестів кожен другий підліток випиває...
її ремонтували, коли встановлювали погруддя Кульбабу.
Вишгороде. Зі святом!!!
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,

Вишгород

День міста-2015

15 серпня

2015 року
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Сергій Давиденко:
не бачила раніше. Невже у нас не можуть
— Вишгород відсвяткував свою просто
за собою забрати пляшки або залишки
неймовірно велику дату. Але запалював, їжі? Все гниє, і сморід нестерпний.
як справжній молодняк!
Дуже прикро за набережну. Гостям
Black Square тату-студія Вишгород:
міста соромно показати. Невже руки по— Ось і пройшов День міста Вишгоро- відсихають від того, щоб донести до бачка
да. Як і планувалося, наша студія працю- сміття? Благо, сміттєбаків на набережній
дякує й вручає букета, кислі вирази хви- вала в цей святковий день на набережній вистачає.
лею прокочуються по обличчях людей.
Наталія Кисіль:
в кращій кав’ярні «Саме Це». Море позити- Інна Шубко:
— Мене найбільше вразила алея твор- Галина Яковлєва:
ву, маса приємних знайомств і, звичайно
— Мені дуже сподобалось відкриття ре— Святкування, влаштоване у центрі ж, відмінний настрій супроводжували нас
чості. У затишку дерев обабіч широкої
конструйованої площі біля БК «Енергетик».
асфальтованої доріжки від будівлі колиш- міста, дуже сподобалося. Взагалі День весь день!
Було зворушливо, тепло і по-домашньому.
нього проектного інституту до бетонної міста якось вирізняється
Віктор Поліщук:
Доречно, що без ніяких промов, офіціозу,
«Чайки» розташувалися майстри, які пле- з-поміж інших загально— Відкриття площі агітації. Водночас відчувалося єднання люкають прадавні традиції народних реме- міських свят. У нього і ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:
не сподобалось: якийсь дей, які зібралися на площі та підходили
дух якийсь особливий, Моршинська «Спортік»
сел.
реквієм, а не свято. туди.
Дитяче
місто
професій
«KidsWill»
Вишгородці (насамперед — Спілка і настрій та атмосфера
Мало бути гучно, під
Коли дивилася фільм про Віктора Ремайстрів народного мистецтва вишивки інші. Цього року, зокре- Фітнес-клуб «ТехноФіт»
фанфари…
шетняка, весь час було відчуття, що він
м. Вишгорода — керівник Олена Кольвах) ма, порадували вистав- Туристична агенція «Рута-Тур»
Міша Коханич:
поруч. Це правильно, що йому приділили
і гості, що приїхали разом із нами відзна- ка-ярмарок та розваги Ресторан «Gusto»
— Чудовий перший стільки уваги — бо наш мер на це заслуКрісла Poparada
чати День міста, не могли очей відірвати для дітей.
День святкування Дня говує.
Skedder
від вишивок, ляльок-мотанок — спокон- Григорій Трохимович:
міста Вишгорода. ПриСьогодні, коли в Україні непростий час,
— Як і кожного року, Всеукраїнська організація
вічного оберега української хати, кераміки
ємно, коли так багато саме такими — негучними — мають бути
(від посуду до стилізованих світильників), День міста цього разу скейтбордингу
місць відпочинку для масові заходи.
валяних іграшок, різноманітних прикрас і був чудово організова- «Творчі люди»
малечі, а що ще більш
У суботу, 8 серпня, я гуляла з онукою,
корисних у господарстві речей, оздобле- ний та проведений. Зви- «БрокМьюзік»
приємно здивувало — це тому найбільше можу сказати про «дитячу»
Swing
Dance
Club
них різними техніками (декупаж, розписи чайно, скрізь одразу не
місце відпочинку для мо- частину Дня міста. Все було дуже цікаво для
по дереву тощо). Теплими посмішками побуваєш і за усім не ВГО «Сокіл»
лоді.
дітей, враховані різні вікові категорії: консвітилися обличчя майстрів: заняття улю- вслідкуєш, але те, що
Анна Демченко:
курсна і концертна програми задовольняли
бленою, я б сказала, сакральною справою відвідали і що побачили,
— День Вишгорода пройшов на УРА)))
всі смаки, до того ж були безкоштовними
завжди позначається на людині, робить її нас із дружиною порадувало. Якось радісСпасибі всім за прекрасний час)
і чистими (можу порівняти із запиленими і
привабливою, наче магнітом, притягує до но стає на душі від того, що тут, у центрі,
Тетяна Коваленко:
платними, на які ми потрапили увечері на
разом із тобою зібралося багато вишгонеї та її оточення добро і затишок.
— Із болем у серці відзначили День набережній Київського «моря»).
родців, що вони не байдужі до свята.
Олена Гончар:
міста, бо не вистачало твердої руки та віЩира подяка організаторам, акторам
— Намагаємося щороку це свято від- Катерина Нечипорик:
тальних слів Віктора Олександровича. і волонтерам: щасливих дітей не можна
— Йдучи кожного разу на якесь загальвідувати і ходимо на нього усією родиною.
Особливо ніжним, пронизуючим, щирим було відірвати від атракціонів та ігор. А
Цей рік теж не став винятком, а тому від номіське свято, я подумки мрію, аби хоч та болісним було відкриття площі. Фільм, щасливі діти — то щасливі і ми.
щось із запланованого було вперше. Адже який був створений у пам’ять про Віктора Марія Решетнікова:
Дня міста отримали якнайкращі враження.
сценарії свят
По-перше, приємРешетняка, завдяки Ользі Пінчук та Аліні
— Дуже приємно, що вишгородці піддуже схожі, і
Кульбабі я побачила по-іншому. Ті емоції тримують новий формат відзначення Дня
но, що кожного року СВЯТО ВІДБУЛОСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:
те, що буде,
неможливо передати словами. Наче ось- міста, неформальний підхід до організації
у відзначення цього Корпорації «ДБК Житлобуд»
можна легось Віктор Олександрович вийде й разом свята, європейський стиль. Та кількість
свята вноситься щось ПрАТ «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна»
ко вгадати і
з усіма переріже стрічку…
нове — видно, що ко- Будівельної компанії «Профрембуд»
людей, що прийшли на відкриття оновлебез екстраДругий же день був дуже насиченим ної площі біля БК «Енергетик», оплески,
манда
організаторів
сенсорних
на події, але чомусь у голові та серці, крім квіти, покладені до екрану, — від щирого
ретельно продумує хід
заходів. А по-друге, подобається те, що у здібностей. Але День міста організатори яскравого та душевного
серця, а не за вказівсвяткуванні Дня міста немає повторів: хоч намагаються планувати по-особливому. відкриття площі, більш ОРГАНІЗАТОРИ СВЯТА:
кою «згори», а голоі бувають однакові заходи щороку, та про- І це приємно, адже відчувається, що свя- нічого не затрималося.
вне — дух єднання,
Вишгородська міська рада
то роблять для людей, а не для галочки. Анастасія Сухін:
ходять вони по-різному.
Агенція стратегічних ініціатив «Grand відчуття себе госпоЦього року порадували майстер-класи та
— Вранці була на Solutions»
Валентина Костянтинівна:
дарями міста, який
пробіжці на набережній.
— Вважаю, що не треба робити само- концерт.
виявила
вишгородпіар на масових заходах. Коли під час за- Вікторія Щербакова:
Учора ввечері людей
ська громада, — це
— День міста у Вишгороді приніс нам
було дуже багато. На велосипедах складно найвиразніший результат роботи міського
пального концерту підспівують виконавцю і
було проїхати, тому очікувала, що зранку голови Віктора Решетняка, роботи, яку ми
підтанцьовують, гарний настрій у всіх, і тут перемогу в конкурсі та тур в прекрасне
не буде чистоти... Проте, такого свинства я продовжуємо.
виходить «один із спонсорів» і кострубато місто України)

Враження вишгородців і гостей
У соцмережах, листах, дзвінках і особисто

15 серпня

Людина
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Педіатр і тонна добрих речей

Акції

Контроль здоров’я і
матеріальна допомога
У вестибюлі адмінбудинку (пл. Т.
Шевченка, 1) наша медична сестра
може поміряти тиск, порадити, яку пігулку прийняти при тих чи інших проблемах із самопочуттям, і навіть виділити її для клієнта — для цього є аптечка
з препаратами першої необхідності.
Чергує червонохрестівська медсестра
у середу та п’ятницю з 8-ї до 13-ї год,
коли відбуваються розширені наради у
голови та заступників голови РДА, районної та міської рад.
У вівторок та четвер з 9-ї то 13-ї
год у приміщенні районної організації Товариства ЧХ України (вул. В.
Симоненка, 5, тел: 5-26-38) — прийом
вимушено переміщених осіб. Громадяни можуть звернутись із своїми заявами, проханнями, отримати роз’яснення
щодо надання їм допомоги.
Звернутись із заявами про отримання сертифікату на матеріальну
допомогу, кошти на яку виділяє уряд
Данії, можуть багатодітні сім’ї, інваліди
першої та другої груп, пенсіонери від
70 років (із собою мати відповідні документи).

Анастасія ЛЕСИК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Рятівна прохолода від
«Вишгород – наш дім»
Полудневу спеку на площі перед БК «Енергетик» у День міста охолоджувала безкоштовним морозивом та водичкою громадська організація «Вишгород – наш дім» (голова ВГО Володимир Лісогор).
Чимало доклали зусиль до проведення свята активісти ГО Ігор Свистун та Юрій Ткалич, Любов Палатна. Активно допомагали Дмитро і Анна Шачковські,
Катерина Горбатенко і Роман Лещенко.

Червоний Хрест і...

Лист у номер

Бо такий,
в вишиванці, один!
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин
міста Вишгорода
Із Валерієм Виговським знайома
давно. Наші шляхи перетнулися у
Центрі творчості «Джерело».
Валерій Павлович охоче бере
участь у заходах як колективу дорослих носіїв і продовжувачів обрядових
звичаїв, так і дітей — гідних послідовників піднесення української культури.
Недаремно Валерія Павловича
«доброзичливці» назвали ЧоловікомВишиванкою. Це ж гідне поцінування славного пагона козацького роду,
який серцем і душею діє, щоб нас
об’єднували історія, нинішнє і майбуття рідного міста і єдиної неньки України.
***
І чия то була забаганка,
Хто й коли за ним слідом блукав…
Та чомусь Чоловік-Вишиванка
Одного серед сотень назвав.

Торі ШУМ

Громада

У цьому впевнені активісти ініціативної
групи «Об’єднання «Самопоміч». От і напередодні чергового дня народження Вишгорода, свята, яке об’єднує усіх, кому дороге
наше місто, вони не залишилась осторонь.
Багато не говорили, а взялись до справи.
Члени ініціативної групи Сергій Новік,
Олексій Ростовський, Юрій Дрьомін, Олексій
Черняхівський та інші, в продовження реалізації проекту «Чисте місто», напередодні Дня
міста долучились до толоки на набережній

Детектива, мужик то чи баба,
Зрозуміть можна з різних причин.
Задушила від заздрощів жаба,
Бо такий в вишиванці — один.

Влас. інф.

Київського водосховища та в подальшому допомагали організаторам у проведенні свята.
Жіночий колектив групи підготував сюрприз
для найменших вишгородчан — шоу мильних
бульбашок — і малюки були в захваті від велетенських мильних фігур.
На сторінці ініціативної групи «Об’єднання

Свв. Борис і Гліб

Шостого серпня Православна
церква вшановує святих братів-страстотерпців Бориса і Гліба (в хрещенні
Романа і Давида) — молодших синів
святого Володимира Великого (хрестителя Руси-України). Вони трагічно
загинули 1015-го року під час міжусобної боротьби за великокнязівський престол. За свої страждання
були канонізовані Давньоруською
Олександр КОНОНЕНКО

День Вишгорода цього разу проходив у
новому форматі, і культурно-мистецькі острівки можна було зустріти по всьому місту.
Один із таких острівків — на майданчику біля
монументу «Чайка». Його господарями на якийсь
час став фольклорний колектив «Золотий вік»,
що діє при Вишгородському територіальному
центрі соціального обслуговування та Вишгородському районному Будинку
культури «Енергетик».
Позитивних
вражень
від концерту «Золотого
віку» у вишгородців та
гостей міста — чимало.
Вони активно підтримували
митців оплесками, старші
— підспівували, дітвора —
підтанцьовувала. Деякі з
глядачів охоче поділились
своїми думками з журналістами.
Тетяна Іванівна,
67 років:
— Виступ колективу
бачила не один раз, але

«Золотий вік» позитиву

Висока нота

Однак, у Товаристві, знаючи, що діти не дуже
люблять спілкуватися з лікарями, подумали й
над тим, як привернути їхню увагу: «нагороджували» малюка за візит до лікаря плиткою
гематогену чи шоколадним зайцем.
— Зацікавленість малюків відразу зросла,
— говорить лікар-педіатр Яна Пархоменко. —
Вони спокійно спілкувались зі мною, розповідали, що їх турбує. Я вперше брала участь
у такій акції, та маю сказати, що навіть такі
«польові умови» багато значать для профілактики дитячих хвороб. Тож районна організація
Товариства Червоного Хреста зробила дуже
корисну справу.
Планувалось, що під час акції «1 тонна
добрих речей» зберемо те, що може знадобитися нужденним, одиноким громадянам похилого віку, дітям із малозабезпечених сімей.
Мешканці міста напередодні отримували в
Центрі медико-соціальної допомоги Червоного Хреста пакети із акційним логотипом, наповнювали їх речами і приносили до намету.
— Було й чимало таких, хто просто приносив речі, і ми вже на місці їх пакували, — розповідає Ірина Правдива. — Всього зібрано в
цей день понад 100 кілограмів речей. Участь
в акції взяла і громадська організація «Вишгород — наш дім». Її активісти зібрали понад
25 кг речей.
Дякуємо всім, хто долучився до нашої
справи, хто розуміє, що речі, не потрібні удома, стануть у нагоді іншим людям, у кого майже нічого не залишилось. Під час цієї акції я
вкотре відчула, які у нас небайдужі і дружні
люди.

«Самопоміч» м. Вишгорода» у Фейсбуці керівник осередку Тетяна Бражнікова привітала
жителів Вишгорода з днем народження рідного міста та побажала кожному мешканцю,
кожній родині добра, щастя, здоров’я, добробуту, взаємної поваги, а місту — миру та процвітання!

Молитвеники за Вишгород

ФОТО — Роман ГАРБУЗА, спеціально для «Вишгорода»

В вишиванці водив Межигір’ям,
Там козаччини зганьблений слід.
Щоб минула епоха безвір’я,
Історичний ще буде похід.

Районна організація Товариства Червоного Хреста України на День міста провела заходи, які охоче підтримали мешканці
Вишгорода.
Акції Товариства були організовані за
сприяння Вишгородської міськради та Вишгородської райдержадміністрації, за підтримки депутата Київоблради Олександра
Приходька та Міжнародного благодійного
фонду «Сприяння розвитку медицини».
— Намет Червоного Хреста встановили на
оновленій площі біля Будинку культури «Енергетик», — розповідає голова районної організації Товариства Ірина Правдива. — Це місце — на перехресті всіх шляхів у Вишгороді,
тут завжди, а особливо у свято, багато людей.
І таки у співробітників і волонтерів Товариства роботи вистачало, бо у Вишгороді, як і в
районі, давно знають, що акції, які проводить
РОТЧХ, завжди якісні і доречні, спрямовані на
користь різних категорій населення, отож і долучаються до них.
У соцмережах та ЗМІ була поширена інформація, що в День міста дітлахів тут прийматиме лікар-педіатр. Однак насправді працівникам районної червонохресної організації
довелося виконувати роль своєрідної «швидкої допомоги» — понад 60 осіб зайшли до намету, щоб поміряти тиск, попросити пігулку
від головного болю, отримати консультацію.
А щодо прийому дітлахів — то вони йшли
до намету спочатку маленьким струмочком.

Справи замість
тисячі слів

На свята в вишиванках юрбою
Хто до пива, до квасу, млинців.
А він з прапором вів за собою
На поклін Кобзарю посланців.
Де його прадідівське коріння
І козачої слави поріг,
Аж у Коростень в свято осіннє
Вишгородцям прибуть допоміг.

Вишгород

ФОТО — архів ГО «Самопоміч»
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церквою, визнані як чудотворці й молитвеники перед Богом «за землю
Руську», «за нові люде християнські».
За історичними переказами, вони
були поховані у Вишгороді. Їх імені присвячено храм, пам’ятник страстотерпцям Борису і Глібу прикрашає головну
площу. А день пам’яті Бориса і Гліба —
це ще й храмове свято у Вишгороді, в
яке приходять одне до одного на гостину, а також — День міста.
Про це і говорили у Вишгородській

сьогодні вони були особливі — такі святкові, натхненні, у нових костюмах, їх голоси зачаровували всіх глядачів.
Марина, 26 років:
— Такі пісні і такі колективи наче трохи не
наш, молодіжний, формат. Але, знаєте, вони настільки душевно співали, що і я замилувалась.
Було іще чимало молодих людей, які залюбки їх
слухали.
Олексій Панасович, 56 років:
— Хочу подякувати організаторам свята, що
вони придумали так його обставити — все місто
було задіяне у святкуванні, куди б не пішов — веселий, добрий настрій. А ще й з користю — чимало акцій провели громадські організації, Червоний Хрест. «Золотий вік» бачив і чув уперше, але
колектив справив враження професійного.
Ірина Войтенко,
завідуюча відділення соціально-побутової
адаптації територіального центру:
— Наш колектив має дуже цікавий репертуар,
і його сприймають у будь-якій глядацькій аудиторії, що підтвердив і нинішній концерт — більше
десятка чудових пісень припали до душі і молоді,
і людям старшого віку.
Мама Таня і п’ятирічна Оксанка:
— Ми з донечкою обійшли сьогодні вже весь
Вишгород, відвідали всі дитячі майданчики, на-

центральній районній бібліотеці для дорослих учасники круглого столу, організованого бібліотекою та Вишгородським
районним територіальним центром соціального обслуговування, наголошуючи,
що треба вивчати історичну спадщину,
особливо ті її моменти, які стосуються
нашої маленької Вітчизни — Вишгорода.
Працівники бібліотеки доповнювали розмову історичними екскурсами, демонструючи літературну добірку, яка вміщує
історичні видання, наукові дослідження,
публіцистичні твори та монографії про
часи Київської Русі, життєпис Бориса і
Гліба, їх канонізацію.

грались, наїлись морозива і усіляких смаколиків,
але вистачило сил подивитись і концерт «Золотого віку». Проходили повз і почули спів. Донечка каже: «Чуєш, як гарно тьоті співають? Хотімо
ближче, послухаємо». Ось і слухаємо.
Бачу, що всі виконавиці — поважного віку.
Але з якою енергією вони співають! Дякую їм, а
заодно і організаторам, що подарували нам святковий настрій. Які б не були складні часи, а людей
треба підтримувати позитивом.
Не можна не погодитись із цими словами. Позитив допомагає у кожній справі, у взаєминах, у
вирішенні проблем… Хай більше буде позитиву!
Тамара Шевченко, художній керівник колективу «Золотий вік», ділячись враженнями після
виступу, говорить: «Нам надзвичайно приємно
було взяти участь у відзначенні Дня Вишгорода.
Адже це наше місто, і ми хочемо його славити,
дарувати його мешканцям гарний настрій, спонукати на добрі справи. Ретельно працюємо над
своїм репертуаром, технікою виконання. Щоб
мати більше можливостей для вокалу, плануємо
розширити колектив. І саме тому запрошую до
«Золотого віку» двох небайдужих до українських
пісень співачок з першим голосом».
Черговий концерт «Золотий вік» проведе 19 серпня на площі біля Будинку культури
«Енергетик». Чекаємо нової зустрічі!

Суспільство

Вишгород

Вони створюють комфорт

ЖИТЛОВИЙ
ФОНД
ТА НАСЕЛЕННЯ

Нове будівництво
І черга будівництва

Усього, житловий фонд

Проектний період

Населення
(чол.)

Квартир,
будинків
(шт.)

Житловий фонд
(м2)

Населення
(чол.)

Житловий
фонд
( м2)

Детальний план території, обмеженої просп. Т.
Шевченка, вул. Набережною, вул. Космонавта Поповича та зеленими насадженнями спеціального
призначення, у м. Вишгороді Київської області

Існуючий стан

Населення
(чол.)

відповідно до рішення Вишгородської міської ради від 05 грудня 2014 року № 41/37.
Замовник детального плану території,
що розташована на вул. Н. Шолуденка у м.
Вишгороді Київської області, — Вишгородська міська рада.
Розробник — Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування» (01133, м. Київ, бульв. Лесі
Українки, 26-а). Директор — Сюр Микола
Григорович.
Ознайомлення з матеріалами вищезазначеного детального плану території
— за адресою: 07300, Київська обл., м.

по 17 вересня 2015 року.
Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості передбачає такі інформаційні заходи: брифінги, презентація,
розповсюдження брошур, прилюдне експонування тощо.
Презентація матеріалів детального
плану території відбудеться 4 вересня
2015 року о 14-ій годині в приміщенні
адміністративного будинку за адресою:
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, ІІ поверх, малий зал засідань.
Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій, — начальник
відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Тетяна Зайченко.
Тел. для довідок: 045(96)54-554.

Квартир,
будинків
(шт.)

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року No 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,
повідомляємо про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, обмеженої просп. Т. Шевченка, вул.
Набережною, Космонавта Поповича, у м.
Вишгороді Київської області, розробленого

Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 62, —
із 17 серпня по 17 вересня 2015 року.
Відповідно до частини шостої статті 21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проекту
містобудівної документації надаються
до виконавчого комітету Вишгородської
міської ради у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця
проживання, особистим підписом і повинні
містити обґрунтування з урахуванням
вимог законодавства, будівельних норм,
державних стандартів та правил.
До участі в громадських слуханнях запрошуються керівники підприємств, установ, об’єднань, фізичні та юридичні особи,
представники громадських організацій.
Строк подання пропозицій: з 17 серпня

Житловий фонд
(м2)

Громадське обговорення

Квартир,
будинків
(шт.)

Офіційно

Населення
(чол.)

Традиція відзначати своє професійне
свято у будівельників зародилася ще 1956го року. Цьогоріч День будівельника припав на 9 серпня.
З цієї нагоди у Вишгородській міській раді
привітала Олексія Білого та Максима Рублівського в. о. міського голови Марія Решетнікова.
«Ви уже довгий час допомагаєте нам реалізовувати благоустрій міста, створюєте ком-
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форт. І неможливо не помітити, що для вас це
не просто робота, а поклик душі», — зазначила Марія Степанівна, вручаючи будівельникам
подяки. — Спасибі вам за відповідальність та
натхнення, з яким ви беретесь за справи».
На що директор ТОВ «Житлошляхбуд»
Олексій Білий відповів: «Ми просто робимо і
любимо свою роботу, продовжуючи традиції
старшого покоління, що збудувало Київську
ГЕС і місто Вишгород (див. стор. 5 газети
«Вишгород» № 32’2015 — ред.). А бачити
вдячних щасливих людей — найвища міра подяки».

Квартир,
будинків
(шт.)

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

2015 року

Будівельники

Житловий фонд
(. м2)

Влас. інф.

15 серпня

Багатоквартирний житловий фонд, із нього

11856,2

- 9 поверхів

11856,2

190

600

-

-

-

-

-

-

11856.2

190

600,0

- 10 поверхів

-

-

-

2439

40

100,0

7000,0

117,0

290,0

9349,0

157,0

390,0

190

600

9840,84

164,0

410,0

7000,0

117,0

290,0

- 12 поверхів

-

-

-

7401,84

124

310,0

-

-

-

7401,84

124

310,0

Разом

11856,2

190

600

9840,84

164,0

410,0

7000,0

117,0

290,0

28607,04

471,0

1300

Пряма мова
Олексій ДАНЧИН
Останнім часом
у стінах Вишгородської міськради розгорнулася
цікава
дискусія щодо затвердження Плану зонування території
міста, або, просто кажучи, — Зонінгу.
Цей документ з дещо дивною назвою,
безумовно, потрібний Вишгороду, оскільки
нарешті визначить містобудівні обмеження
і можливості. Згідно з Планом зонування
території міста, у подальшому забудовуватимуться земельні ділянки, визначатиметься поверховість житлових будівель,
можливість чи обов’язковість розміщення
об’єктів соціального або громадського призначення. Отже, дискусії та суперечки розгортаються саме в площині збалансованого
врахування громадських та приватних інтересів, залучення реального інвестування
у місто та розв’язання наявних соціальних
проблем.
При цьому підкреслимо декілька новел
Зонінгу, доцільність реалізації яких вельми сумнівна, а в деяких випадках — і небажана.
1. Біля СТ «Виноградар» з’явилася територія комплексної багатоповерхової житлової забудови. Ці земельні ділянки ще з
2007 року перебувають у приватній власності. Суспільний інтерес до даного питання
відсутній, оскільки єдинє, що може радувати вишгородців, — це гордість за збільшення кількості жителів міста. Хоча розміщення
на цій території об’єктів громадського призначення є більш доречним.
І якщо вже так вільно трактувати положення Генплану міста, то, можливо, було б
цікавим також запроектувати комплексну
забудову на території навіть візуально депресивної промзони ГАЕС на вул. М. Ватутіна. Там на площі понад 20 га залишилася
лише пара працюючих підприємств, і надходження до міського бюджету від плати за
землю мізерні.
2. На масиві «Дідовиця» розробника-

Найближчі перспективи розвитку міста
ми технічно не було враховано наявність
автозаправної станції WOG і, відповідно,
формування санітарної зони навколо неї.
Проблема має виключно екологічні наслідки для нинішніх і майбутніх мешканців прилеглих будинків.
3. На майданчику площею 2 га перед
заводом «Карат» запроектовані об’єкти
складської інфраструктури. При цьому
набагато більш осмисленим було би передбачити цю територію під розміщення
Вишгородського комунального ринку, насамперед — продовольчого напрямку. В
умовах сучасної економічної ситуації в
Україні це повністю відповідає інтересам
вишгородчан і жителів навколишніх сіл.
4. Розробників Зонінгу вочевидь не бентежать протести мешканців проти забудови
багатостраждальної території зелених насаджень площею 1,8 га на вул. Ю. Кургузова, 1-а. А первісний задум будівництва
виключно дитячого садка з парком уже
трансформувався у звичайну багатоповерхову забудову.
5. Із завзяттям, гідним іншого застосування, Зонінг повторює нереалістичну ідею
Генплану міста щодо будівництва дитячого
садка на території гаражного кооперативу
«Гідромеханізатор» на вул. Ю. Кургузова.
При цьому набагато простіше запроектувати і побудувати дитячий садок на сусідній
території площею 2 га, де за 10 років забудовник зміг лише зняти верхній шар землі
та обгородити ділянку бетонним парканом.
6. Вельми дивним та безглуздим бачиться пропозиція ДП НДПІ «Містобудування» продовжити проспект Т. Шевченка до
вулиці Ю. Кургузова. Відверто нереалістична ідея, яка: значно збільшить автопотік на
даному напрямку та потягне за собою встановлення світлофорів; створить складнощі
для пішоходів і вишгородчан, що користуються громадським транспортом; знищить
непогане місце відпочинку зі світловим
фонтаном; зруйнує звичний рівень затишку
і комфортності нашої центральної площі.
І найголовніше, навіщо обертати мешканців будинків 1, 3, 5, 7 на вул. Б. Хмель-

ницького на таких собі «острів’ян», оточених дорогами з усіх боків, при повній
відсутності у цих будинків прибудинкових
територій?
7. Будівля колишнього дитячого садка
«Джерельце» на вул. В. Симоненка, 3-а
продовжує повільно дрейфувати до вихолощення свого первісного призначення.
Поділена з 2006 року між комунальним підприємством «Джерело» та ТОВ «Технопроект», ця територія за Генеральним планом
Вишгорода все одно вважалася дошкільним навчальним закладом. Тепер — лише
«Навчальна зона».
8. Задумка розробників Зонінгу переформатувати всю територію навколо колишнього кінотеатру «Мир» у «Ділову зону»
пояснюється лише метою в подальшому забудувати її багатоповерховими житловими
будинками (що можливе при такому функціональному призначенні). Явно суперечливе для міста рішення.
Аналогічний інтерес викликає окрас у
«Ділову зону» території магазину «Сяйво»
та давно занедбаного ресторану «Вишгород». Тут також простежується перспектива багатоповерхової забудови, втім, при
збереженні функціоналу торгових об’єктів,
— це цілком прийнятний варіант і розвитку
території та позбавлення Вишгорода від однієї з найбільш знакових недобудов.
Загалом, для забудови таких територій
Плану зонування недостатньо — в подальшому місту обов’язково потрібно розробляти детальні плани території із урахуванням
інтересів громадськості.
10. Розробляючи План зонування Вишгорода, ДП НДПІ «Містобудування» не змогло запропонувати кардинальне вирішення
питання «вічного» котловану на Прожекторному провулку.
Але, на наш погляд, найбільш доцільним
розмістити тут дитячий садок, який буде
зовсім не зайвим і для мешканців даного
кварталу, і для майбутніх вишгородчан, які
все одно заселять нові висотки на вул. Набережній. А з недбайливим забудовником
місту вже давно пора прощатися.

Таке ж саме рішення має бути і для інших територій із занедбаними довгобудами
(ресторан «Вишгород», будівля недобудованого ПТУ, довгобуд на вул. Шкільній та
інші) — дитячий садок або міський парк!
11. Завдяки Зонінгу з карти Вишгорода
може зникнути передбачений Генеральним
планом невеличкий парк, розташований на
розі вул. Н. Шолуденка та Межигірського
Спаса.
Свого часу в міськраді була задумка
встановити тут оригінальний пам’ятник або
створити музей під відкритим небом. Для
вишгородчан та гостей міста це набагато
цікавіше, ніж чергова точкова забудова.
12. Одним із найболючіших для Вишгорода питань є стара промзона на вул. Набережній. Понад 50 га території на березі Дніпра, «засміченої» залишками промислових
«гігантів» Вишгородщини, — там розташовані понад 40 землекористувачів, економічний ефект від діяльності яких для міського
бюджету і вишгородчан — мінімальний.
Однак планувальні рішення, які були закладені в Генеральному плані Вишгорода
та механічно перенесені розробниками у
План зонування, станом на сьогодення —
нескінченно примітивні та повторюють містобудівні рішення для міста Канева 30-річної давнини. Цю територію Вишгороду в
обов’язковому порядку необхідно освоювати по-європейськи, та насамперед — розробити її Детальний план.
13. Територія садового масиву «Дніпро»
повністю випала з поля зору ДП НДПІ «Містобудування», відсутні будь-які об’єкти соціального або суспільного призначення, не
кажучи вже про можливість освоєння цілком реальної вільної території площею 1 га
під будівництво дитячого садочка.
У цілому, підбиваючи проміжний підсумок огляду проекту Зонінгу, можна сказати: за умови виправлення недоліків та
врахування пропозицій громадськості План
зонування території Вишгорода, розроблений ДП НДПІ «Містобудування», безумовно, заслуговує на увагу та загалом справляє враження цілком осмисленої роботи.
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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 , 17 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40 «Ворожка»
14:15 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20, 22:15 Т/с «Чудо»
23:15, 23:50 Т/с «Мiсцевi
новини»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:45 Кориснi поради
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Д/ф «Подорожуй
Литвою»
12:00 Д/ф «Голос»

13:15 Вiкно в Америку
16:15 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»
18:15 Час-Ч
18:50, 21:40 З перших
вуст
19:00 Дорогi депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Д/ф «Повернення
на мапу»
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:15, 15:20 Т/с «Буду
вiрною дружиною»
17:50 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
ТОНіС

09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Дика природа
14:00 Дива блакитної
планети
14:50 «Таке спортивне
життя. Свiтлана Мазiй»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00 «Свiтськi хронiки»
18:15 7 природних чудес
України. Олешкiвськi
пiски
18:25 Євромакс
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Баль
20:00 Загадковi свiти
21:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
21:35 Сильнi свiту цього
22:35 Всесвiт
23:30 Дива природи
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»

10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Зiркове життя.
Окiльцювати холостяка»
09:00 Х/ф «Тобi,
справжньому»
12:05 «Битва
екстрасенсiв»
13:05 «Х-Фактор»
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»
НТН
06:55 Х/ф «Добре
сидимо!»
08:20 «Правда життя.
Професiя спортивний
рибалка»
08:50 «Агенти впливу»
09:45 «Народний кухар»
10:35 «Розсмiши комiка»
12:15 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
13:55 Т/с «Той, що читає
думки»
15:30 Т/с «Я - охоронець»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Хлопцi зi сталi»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 7»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:57 Т/с «Друзi»
09:55 Т/с «Щасливi
разом»
14:20 Х/ф «Знайомтеся:
Дейв»
16:05 Х/ф «Черговий

тато»
18:00, 01:10 Абзац!
19:00 Весiльнi битви
20:10 Х/ф «Холостяк»
22:10 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
23:45 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»
МЕГА
07:40 Жертви природи
08:30 Правила життя.
Супермаркет
11:40 Секретнi територiї.
НЛО
12:30 Дикi острови.
Фiлiппiни
16:40 Правила життя
17:30 Мiстична Україна.
Пiдземнi мiста
18:20 Секретнi територiї.
НЛО
19:10 У пошуках пригод.
В’єтнам
20:00 Зброя: сiмейна
справа. Браун Бесс
21:00 Вiн i вона. Бiй за
життя. Аляска
21:50 Дика Сербiя
22:40 Жертви природи.
Атака гепарда
23:30 Європейський
покерний тур

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,
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, 20:00 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»

19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Пробач за
кохання»
00:00 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
ІНТЕР
06:25 Мультфiльми
07:00, 08:00, 09:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Х/ф «Королева
бензоколонки 2»
10:55 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:40 «Судовi справи»
13:30 Т/с «Я повернуся»
16:35 «Жди меня.
Украина»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
23:40 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
06:10 М/с «Пригоди
мультинят»

07:35, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Провокатор
11:45, 13:20 Х/ф
«Скелелазка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Х/ф «Ключ
саламандри»
16:20 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
09:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
10:10 Велика полiтика
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
16:10, 16:32, 17:19, 17:32,
18:15 Україна - понад усе!
18:32 Лiсовий патруль
20:00, 21:10 Погляд
22:32 Україна: невидимi
бої
23:00 Час новин
23:32 Територiя
закону

В I В ТО Р О К , 1 8 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:10
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:55 «Мiняю жiнку»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:10 Т/с «Чудо»
23:10, 23:45 Т/с «Мiсцевi
новини»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Подорожнi
12:05 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:30 Дорогi депутати

13:15, 18:15 Час-Ч
13:40 Д/ф «Вiрменiя.
Райськi фрукти»
15:25 Фольк-music
16:30 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
19:00 Першi на Першому.
Євроiгри
19:30 «Вересень»
20:00 Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання»
21:50 Д/ф «Двi столицi»
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 16:00 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:15, 15:20 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
17:50 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:00 Подiї дня

23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00 Вiдверта полiтика
15:00 «Таке спортивне
життя. О. Крикун»
15:50 «Ландшафтнi iгри»
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 7 природних чудес
України. Подiльськi
Товтри
18:35 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Баль
21:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
00:00 Х/ф «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за

тиждень
15:35 Рятiвники
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
СТБ
05:40, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 Х/ф
«Спортлото-82»
09:55 «Битва
екстрасенсiв»
12:50 «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»
НТН
06:00 Х/ф «Трест, який

лопнув»
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
07:12 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не
родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00, 01:00 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
21:00 Х/ф «Острiв»
23:40 Х/ф «Дуже страшне
кiно 5»

МЕГА
07:40 Жертви природи
08:30, 16:40 Правила
життя. Супермаркет
09:20 У пошуках iстини.
Мiшка Япончик: смерть
короля
10:50 Мiстична Україна
11:40 Секретнi територiї.
НЛО
12:30 Поцiлунок чорної
мамби
13:20 Вiн i вона
14:10 Скарби зi звалища
15:00 У пошуках пригод.
Непал
15:50 У пошуках iстини.
Чорна графиня Криму
16:20 У пошуках iстини.
Прокляття картини Рєпiна
18:20 Секретнi територiї.
НЛО. Вiйна богiв
19:10 У пошуках пригод
20:00 Зброя: сiмейна
справа
21:00 Вiн i вона. Бiй за
життя
22:40 Жертви природи
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»

09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
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. Шопiнг»

15:00, 20:00 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
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»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:50 «Судовi справи»
13:50 «Сiмейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробiтниця»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10, 15:00, 16:20 12
найкращих шахраїв
України
11:50, 13:20 Т/с
«Неправдива гра»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Провокатор
17:45 Т/с «Наркомiвський
обоз»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Операцiя
«Горгона»
22:25 Т/с «Останнiй бiй
майора Пугачова»
23:20 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
5 КАНАЛ
09:32 Кордон держави
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
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 9 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Чудо»
23:20, 23:55 Т/с «Мiсцевi
новини»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:20, 08:25 Вiд першої
особи
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?

15:30 Д/ф «Двi столицi»
16:50 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
17:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:50, 21:40 З перших
вуст
19:00 Х/ф «Марiя з
Назарета»
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «Рапiд»
(Австрiя) - «Шахтар»
(Україна)
23:40 Т/с «Прокинемося

разом?»
ТОНіС
07:15 Сильнi свiту цього
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:15 Дива
природи
18:15, 05:45 7 природних
чудес України. Шацькi
озера
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
20:00 Володарi морiв
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
23:40 «Натхнення» »
00:00 Х/ф «Латинський
коханець»
ТЕТ

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
СТБ
08:55 «Зiркове життя.
Розмiр не має значення»
09:45 «Таємницi
МастерШефу. Самвел»
10:40 «Моя правда.
Тетяна Катерновська. Мiй
рiдний вбивця»
13:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
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 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:10 Т/с «Коломбо»
11:50 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 Т/с «Хлопцi зi сталi»
17:00 «Детективи»
19:30 Т/с «Охоронець - 2»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 9»
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 «Щасливi
разом»
18:00, 01:50 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
21:00 Х/ф «Безодня»
23:50 Х/ф «Брати Грiмм»
МЕГА
07:40 Жертви природи
09:20 У пошуках істини
10:10 Шукачi. Дивоiконостас
11:40 Секретнi територiї.
НЛО
12:30 Латинська Америка
13:20 Вижити у Венесуелi
14:10, 14:40 Скарби зi
звалища
15:00 У пошуках пригод.
Iндонезiя
15:50 У пошуках iстини.
Мiшка Япончик: смерть
короля
19:10 У пошуках пригод.
Мексика
21:00 Вiн i вона
21:50 Синя безодня

23:30 Покер. The Big
Game
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»
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. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:50 «Судовi справи»
13:50 «Сiмейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробiтниця»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:40 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10, 15:00, 16:10 12
найкращих шахраїв
України
11:50, 13:10, 02:35 Т/с
«Неправдива гра»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Провокатор
17:50, 22:25 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Операцiя
«Горгона»
23:20 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
5 КАНАЛ
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
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
22:25 Машина часу
23:15 Мiсцевий
час

Ч Е ТВ Е Р , 2 0 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
10:50 «Мiняю жiнку - 2»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:15 Т/с «Чудо»
23:15 Х/ф «Розiграш»
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, 18:15 Час-Ч
13:35 Д/ф «Повернення
на мапу»
15:30, 03:30 Надвечiр’я

16:35 Х/ф «Нога Бога»
18:50, 21:40 З перших
вуст
19:00 Х/ф «Марiя з
Назарета»
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:30 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»

07:05, 18:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10, 17:45 Полiт крiзь
час
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:25 Дива
природи
18:10, 05:40 7 чудес
України. Аккерман
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:30 Вiдлуння
22:00 Сильнi свiту цього
23:50 «Кумири»
00:00 Х/ф «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
15:35 Рятiвники

17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський Клуб
СТБ
07:40 «Зiркове життя. Як
пережити зраду»
10:20 «Таємницi
зважених. Надлишкова
любов»
12:10 «Битва
екстрасенсiв»
14:00 «Вагiтна у 16»
15:00 «Доньки-матерi»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»

вижив»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 9»
13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець - 2»
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, 01:30 Абзац!
19:00 Т/с «Воронiни»
21:00 Х/ф «Втеча
неможлива»
23:15 Х/ф «Єдиний, що

МЕГА
06:50 Вражаючi кадри
09:20 У пошуках iстини.
Анна Ярославна
10:50 Мiстична Україна.
Характерники
11:40 Секретнi територiї.
НЛО
15:50 У пошуках істини
17:30 Мiстична Україна.
Родовi прокляття
18:20 Секретнi територiї.
НЛО
19:10 У пошуках пригод.
Iндонезiя
20:00 Скарби зi звалища.
Мiсто грiха
20:30 Скарби зi звалища.
Вiва Лас-Вегас
21:00 Вiн i вона. Бiй за
життя
21:50 Синя безодня.
Острови Пур-Найтс
22:40 Жертви природи
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
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»

22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:50 «Судовi справи»
13:50 «Сiмейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробiтниця»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40, 23:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Заключна серiя
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:50, 13:10 Т/с
«Неправдива гра»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 Провокатор
15:10, 16:20 Д/ф «На
передовiй»

16:50 Д/ф «Братство
Червоного Хреста»
17:50, 22:30 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:35 Т/с «Операцiя
«Горгона»
23:25 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
09:32 Майстри Ремонту
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:32 День
15:32 Дiалоги з
Патрiархом
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
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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, 2 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
10:50 «Мiняю жiнку - 2»
12:20 Т/с «Свати - 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:10, 20:50
«Мультибарбара 2015»
21:15 «Вгадай ящик»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 Х/ф «Двадцять вiсiм
днiв потому»
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»
12:00 Д/ф «Пiду до

полiцiї»
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:35 Д/ф «П.
Загребельний. До
запитання»
15:25 Спогади
16:35 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
17:10 Д/ф «Трипiлля.
Забута цивiлiзацiя старої
Європи»
18:05 Першi на Першому.
Євроiгри
18:50, 21:40 З перших
вуст
19:00 Х/ф «Атентат.
Осiнне вбивство в
Мюнхенi»
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
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить

Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Х/ф «Шукаю
попутника»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Прокинемося
разом?»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Свiтськi хронiки»
14:00, 22:30 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:20 Дива
природи
18:10 7 чудес України.
Алупка
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:30 Андрiй Ромоданов.
Проза i поезiя мозку
23:50 «Кумири»

00:00 Х/ф «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:20 Одного разу пiд
Полтавою
18:25 М/ф «Втеча з
курника»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний перiод»
21:25 Х/ф
«Американський пирiг»
23:10 Х/ф «Вампiрки»
СТБ
06:50 Х/ф «Все
починається з дороги»
08:25, 00:30 Х/ф «Привiт
вiд Чарлi Трубача»

10:05 Х/ф «Пiзнє каяття»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 Х/ф «Це мiй собака»
22:35 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 9»
13:20 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Охоронець - 2»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Пiп»
22:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Мiсто у
вогнi»
23:50 Х/ф «Той, що не
залишає слiду»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
10:10, 16:10 Т/с «Не

родись вродлива»
12:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:00, 00:55 Абзац!
21:00 Х/ф «Макс Пейн»
23:00 Х/ф «Один у
темрявi»
МЕГА
07:40 Жертви природи
10:00 Шукачi. Князь
свiтла i темряви
11:40 Секретнi територiї.
НЛО
13:20 Вiн i вона. Бiй за
життя
15:00 У пошуках пригод.
Мексика
15:50 У пошуках iстини.
Анна Ярославна
16:40 Правила життя
19:10 У пошуках пригод.
Шрi-Ланка
20:00 Скарби зi звалища
21:00 Вижити у Венесуелi
21:50 Синя безодня.
Каiкоура
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. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»

21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
00:10 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльми
07:00, 08:00, 09:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 14:50, 20:40, 00:55
Т/с «Острiв непотрiбних
людей»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:55 «Судовi справи»
13:50 «Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

15:30, 16:20 Д/ф
«Спецназ. Повернутися
живими»
16:50, 22:25 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Операцiя
«Горгона»
23:20 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 12 найкращих
шахраїв України
11:45, 13:10 Т/с
«Неправдива гра»
12:45, 15:45 Факти. День

5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30
Час. Важливо
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!
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Хронiка
тижня

Америку»
14:50 «Файна Юкрайна»
16:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Орел i Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Невидане»
22:00 «КВН»
00:00 Х/ф «Жiнки»

13:10 Громадянська
оборона
15:10 Т/с «Операцiя
«Горгона»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Багрянi рiки»
22:10 Х/ф «Iмперiя
вовкiв»

ІНТЕР
06:30 Мультфiльми
07:05, 09:35, 14:25, 20:30
Х/ф «Миленький ти мiй...»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
12:15 Т/с «Розлучення»

5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:32 ПроОбраз з Н.
Фiцич
14:32, 23:32 Iсторiя успiху
16:32 Феєрiя мандрiв
18:05 Фiнансовий
тиждень
19:25, 20:10 Експертна
тема
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:32 Невигаданi iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:00 Час новин

СУБОТ А , 22 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:05, 19:30 ТСН
08:00, 08:30 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:05 «Свiтське життя»
10:05 Х/ф «Любов i трохи
перцю»
12:00 Х/ф «Маша»
14:55 «Сказочная Русь»
15:25 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 Д/ф «Де
починається Україна?»
21:15 «Вечерний квартал»
23:50 Х/ф «Я, робот»
УТ-1
06:00, 07:00 Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:20 Спiвають учасники
вiдбору на ДПКЄ-2015
11:25 Концерт В. Павлика
«UNPLUGGED»

12:15 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
13:35 Х/ф «Залiзна сотня»
15:20 Д/ф «Ю.
Рибчинський. Слова i
музика»
16:35 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
18:30 ДПКЄ.
Нацiональний вiдбiр.
Фiнал
21:00 Новини
21:30 Країна мрiй ч.1
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:10 Зiрковий шлях.
Субота
11:10 Х/ф «Шукаю
попутника»
13:00, 15:20 Т/с «Нахаба»
17:20, 19:40 Т/с «Одинєдиний i назавжди»
22:00 Т/с «Випробування

вiрнiстю»
ТОНіС
06:35 Х/ф «Парижанка»
09:50 «Ландшафтнi iгри»
11:15 Х/ф «Авантюрист»
14:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:40 Всесвiт
15:50 «Мистецтво i час»
16:00 7 чудес України.
Бахчисарай
16:30 Ювiлейне пiсенне
дiйство В. Крищенка
20:00 Вiдверта полiтика
22:00 Х/ф «Мрець»
ТЕТ
06:10 М/с «Незвичайнi
пригоди Карика i Валi»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:45 М/ф «Пригоди

Санта Клауса»
13:05 М/ф «Втеча з
курника»
14:45 Х/ф «Золота гуска»
16:30 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»
18:25 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний перiод»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф «За двома
зайцями»
11:35 Т/с «Коли ми
вдома»
15:00 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
16:55 Х/ф «Це мiй собака»
19:00 «Х-Фактор - 6»
21:55 Х/ф «Знахар»

НТН
07:15 «Детективи»
11:30 «Речовий доказ».
Кривавий шлях дiамантiв
12:00 «Головний свiдок»
13:00 «Правда життя.
Професiя кiнолог»
13:40 «Легенди карного
розшуку»
15:30 Т/с «Мертвий.
Живий. Небезпечний»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки - 2»
23:00 «Голi та смiшнi»
00:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Мiсто у
вогнi»

11:05 Х/ф «Брати Грiмм»
13:15 Х/ф «Безодня»
16:10 Х/ф «Острiв»
19:00 Х/ф «Клик: З
пультом по життю»
21:00 Х/ф «Завжди
говори «Так»
22:55 Х/ф «Генiальнi
немовлята»
МЕГА
08:30 Смертельна зброя.
Французький легiон
09:20, 10:10, 11:00
Екстремальний свiт
13:10 Синя безодня
15:10 У пошуках пригод.
Шрi-Ланка
16:50 У пошуках пригод.
Iспанiя
18:30 Мiстична Україна
20:10 Мега-їжа. Круїзний
лайнер
22:00 Мега-їжа. Мега паб
23:00, 00:00 Небезпечний
свiт

НОВИЙ КАНАЛ
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:32 Файна Юкрайна
09:50 Весiльнi битви

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
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»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»
11:45 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
13:10 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють

ICTV
06:10 Факти
06:40 М/с «Пригоди
мультинят»
07:15 Стоп-10
10:05 Секретний фронт
12:45 Факти. День

НЕДIЛЯ , 23 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН
11:00, 11:55 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
12:55 «Iнспектор
Фреймут»
14:30 «Територiя обману»
15:30 «Повернiть менi
красу»
16:45, 18:00 «Чотири
весiлля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Стежка
вздовж рiчки»
УТ-1
08:20, 00:05 «Золотий
гусак»
09:00 ТРАНСЛЯЦIЯ
УРОЧИСТОСТЕЙ З
НАГОДИ ДНЯ ПРАПОРА
УКРАЇНИ
10:30 Х/ф «Гетьманськi

клейноди»
12:00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
16:10 Концертна
програма до 110-ї рiчницi
вiд дня народження
Вiрського
18:20 Театральнi сезони
19:05 Х/ф «Атентат.
Осiнне вбивство в
Мюнхенi»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Країна мрiй ч.2
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:40 Реальна мiстика
09:20 Т/с «Випробування
вiрнiстю»
13:10 Т/с «Один-єдиний i
назавжди»
17:00, 21:00 Т/с «Бридке
каченя»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:50 Спецiальний
репортаж
23:00 Т/с «Нахаба»

ТОНіС
07:45 «Натхнення»
10:00 Незвичайнi
культури
10:35 Дива природи
11:15 Х/ф «Парижанка»
13:25 «Щоденник для
батькiв»
14:30 Дика природа
15:35 Дива блакитної
планети. Сiм континентiв
16:40 7 чудес України.
Батурин
17:00 Євромакс
17:40 Сильнi свiту цього
18:45 «Свiтськi хронiки»
19:10 15 ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох
сердець» (Бiлоножко)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/ф «Пригоди
Санта Клауса»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,

вперед!»
10:40 М/ф «Як козак
щастя шукав»
12:15 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
13:15 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
15:05 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»
22:30 Х/ф
«Американський пирiг»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на
Майданi»
12:05 «Х-Фактор - 6»
15:05 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
00:35 Х/ф «Гараж»
НТН
06:25 Т/с «Мертвий.

Передплачуйте газету «Вишгород».

Сигнали служби 102

НОВИЙ КАНАЛ
08:55 Kids Time
09:00 М/ф «Скубi Ду:
Вiдпочинок з привидами»
09:20 Х/ф «Моя мачуха
iнопланетянка»
11:25 Х/ф «Холостяк»
13:25 Х/ф «Клик: З
пультом по життю»
15:25 Х/ф «Завжди
говори «Так»
17:25 Х/ф «Ейс Вентура»
19:10 Х/ф «Ейс Вентура
2»

21:00 Х/ф «Аферисти
Дикий i Джейн
розважаються»
22:50 Х/ф «Макс Пейн»
МЕГА
07:40 Смертельна зброя.
Французький легiон
10:10 Мега-їжа.
Кейтеринг
12:20 Синя безодня.
Опен Бей
15:10 У пошуках пригод.
Iспанiя
16:50 У пошуках пригод.
Таїланд
17:40 Мiстична Україна.
Українська снiгова
людина
18:30 Мiстична Україна.
Зомбi атака мерцiв
20:10 Мега-їжа. Парк
атракцiонiв
21:00 Мега-їжа. Лiтак
22:00 Мега-їжа. Мега
готель
23:00, 00:00 Небезпечний
свiт
ТРК «КИїВ»

08:00 «Ранок по-київськи»
10:00 «Офiцiйнi заходи з
нагоди Дня Державного
Прапора України»
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 «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
10:40 М/ф «Астерiкс

i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
12:10 «Розсмiши комiка»
13:00 «Файна Юкрайна»
13:30 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:25 «Орел i Решка»
15:20 «Орел i Решка.
Невидане»
18:15 «Вечiрнiй квартал»
20:10 Х/ф «Моє велике
грецьке лiто»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
06:30, 20:00 «Подробицi»
10:00, 12:05, 14:10, 20:40
Х/ф «Екiпаж»
07:00 Х/ф «Марiя,
Мiрабелла»
08:15 «Удачный проект»
09:10 «Готуємо разом»
11:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
ICTV
07:15 Т/с «Рюрики»
09:00 Зiрка YouTube
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Позаправничi

Із 29 липня по четверте серпня на Вишгородщині зареєстровано 17 крадіжок майна, три тілесні
ушкодження, 13 дорожньо-транспортних пригод
(дві особи постраждали), вісім повідомлень про погрози громадянам, вісім — про пошкодження майна,
п’ять — про вчинення насильства в сім’ї і два — про
шахрайські дії.
Із 5 по 11 серпня крадіжок майна було 11, четверо
громадян повідомили про тілесні ушкодження, що призвели до короткочасного розладу здоров’я, семеро —
про погрози і шестеро — про пошкодження майна, двоє
громадян скаржилися на насильство в сім’ї, один повідо-

мив про шахрайські дії; зареєстровано також два факти
незаконного зберігання наркотичних засобів та 29 ДТП.
Так, 30 липня до міліції звернувся гр. В. з тим, що
переданий для ремонту його автомобіль марки «Ауді»
проданий невідомій особі.
Першого серпня з підсобного приміщення в с. Глібівка викрадено електроінструмент, а в с. Нижча Дубечня
житель Києва скоїв ДТП, не впоравшись із керуванням
мопеду «Ямаха».
П’ятого серпня у с. Володимирівка п’яний місцевий
житель наїхав на моторолері на електроопору. Горе-водія доставлено в лікарню.
Працівниками Вишгородського РВ вживаються заходи, спрямовані на попередження та розкриття злочинів, охорону громадського порядку.

Горіло на Прожекторному

11 серпня о 15:03 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло
повідомлення про загорання сміття в м. Вишгороді на пров. Прожекторному, 17. На виклик терміново виїхав черговий підрозділ 37-ї Державної
пожежно-рятувальної частини м. Вишгорода.

дослiдження»
15:00 Х/ф «Викрадачi
картин»
16:55 Х/ф «Мерехтливий»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Три iкси»
22:45 Х/ф «Три iкси.
Новий рiвень»
5 КАНАЛ
08:32 Феєрiя мандрiв
09:32 Вiкно в Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10, 16:10 Кордон
держави
12:15 Модне здоров’я
14:10 Мамина школа
15:32 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
17:30 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:10 Експертна
тема
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:40 Територiя закону
23:00 Час новин
23:32 Фiнансовий
тиждень

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Крадіжок і ДТП побільшало

Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник РВ ГУ МВС у Київській області

Повідомляють рятівники

Живий. Небезпечний»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди
бандитської Одеси»
12:00 «Агенти впливу»
12:50 Х/ф «Москальчарiвник»
14:20 «Розсмiши комiка»
16:05 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:40 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Беовульф»

Було встановлено, що загорання виникло неподалік нежитлового цегляного будинку і супроводжувалось значним задимленням. Вогнем пошкоджено покрівлю будинку та знищено сміття
поблизу. Постраждалих не було.
Причина пожежі та збитки встановлюються.

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.

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 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

Адвокат. Всі види
юридичних послуг.
Тел: (096) 583-72-46
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15 серпня

Мозаїка

2015 року

Стосується кожного

Місцеві вибори

Іван
ЛАХТАРІН,
начальник
юридичного
відділу
Вишгородської
міськради
07
серпня
2015 р. у газеті
Верховної Ради
України «Голос
України» було
опубліковано новий Закон про місцеві
вибори. Відповідно до ст. 38 Конституції
України, громадяни мають право брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Вся новітня історія України, особливо —
події останніх років, навчили кожного старій
істині — «якщо ти не займаєшся політикою,
політика, рано чи пізно, займеться тобою».

Тож особисто я очікую, що на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року явка виборців буде
не менше, ніж 70 відсотків.
Щоб зробити свідомий та відповідальний
вибір, усім нам необхідно бути обізнаними зі
змістом Закону, що визначає основні засади,
організацію і порядок проведення місцевих
виборів. Докладно ознайомившись із цим досить об’ємним документом, вже можна зробити наступні висновки.
Виборчий процес починається 05 вересня
2015 року. 17-20 вересня — мають бути визначені нові округи. Межі округів будуть уже
новими, за винятком сіл і селищ, де кількість
депутатів не змінилася.
Перелік партій, що візьмуть участь у місцевих виборах, буде відомий після 21 вересня, коли ЦВК його опублікує на своєму сайті.
Висування кандидатів у депутати місцевих
рад відбувається тільки за списками політичних партій. Висування кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови може
відбуватися як шляхом самовисування, так і
від політичних партій.
На виборчих дільницях мешканці міста

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

У чорноморській ПЕРЛИНІ
Ольга
МЕЛЬНИК,
спеціаліст
відділу з
гуманітарних
питань, депутат
Вишгородської
міської ради
VI скликання
Ще минулого року за поданням постійної комісії з гуманітарних питань, яку я маю честь очолювати, започатковано програму
відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода у літній період.
Попри складну ситуацію в країні,
міська влада віднайшла можливість виділити для цього кошти.
Цього літа 60 юних вишгородців
відпочили у дитячому оздоровчому
комплексі «Перлина» с. Чорноморка
Очаківського району Миколаївської
області. Це діти учасників АТО та

із багатодітних і малозабезпечених
родин, а також обдаровані вихованці
ВМЦХЕТУМ «Джерело» і ансамбль
сопілкарів «Рум’янок» Вишгородського міського дитячо-юнацького
оркестру-студії «Водограй».
Віпочинок пройшов надзвичайно цікаво і творчо. Діти не лише
купалися в теплих хвилях Чорного
моря, а й брали участь у різноманітних конкурсах, концертах, змаганнях, знайшли нових друзів. Відвідали аквапарк «Аттика» та басейн,
скеледром, проявили свої таланти
у хореографії, співі, заняттях із декоративно-ужиткового мистецтва,
плаванні.
Час відпочинку пролетів дуже
швидко, і, коли настав день від’їзду,
ніхто не стримував сліз: ні діти, ні
вихователі, ні адміністрація табору.
Діти повернулися з відпочинку задоволені, з бажанням приїхати до
табору в наступному році.

Вишгород

Вишгорода під час виборів отримають чотири
бюлетені: один — на вибори міського голови, один — на вибори депутатів міської ради,
один — на вибори депутата районної ради
та ще один — на вибори депутата обласної
ради.
В бюлетені на вибори депутатів міської,
районної та обласної рад виборці однією галочкою одночасно голосують і за партію, і за
перший номер — лідера списку, і за одного
кандидата в окрузі, якщо він був висунутий
партією.
Що мене особисто засмутило: відповідно
до нового Закону, після підрахунку голосів
від одного округу в місцевій раді може бути
два-три депутати, а можуть бути округи, які
в раді жодним депутатом представлені не будуть.
Максимально від партії в бюлетені будуть
вказані два кандидати. Один — це перший
номер (лідер списку, який буде вказаний в
усіх бюлетенях на всіх округах). Другий висувається на конкретному окрузі. Висування
другого кандидата по окремому округу не є
обов’язковим. Перший номер, у разі, якщо
партія подолала 5% бар’єр, гарантовано стає
депутатом.
У разі, коли партія подолала 5% бар’єр

і перший номер списку партії автоматично
стає депутатом місцевої ради, визначається
кількість депутатів у раді від кожної партії. В
залежності від того, хто з кандидатів від партії, яка подолала 5% бар’єр, набрав більшу
кількість голосів, і визначається, хто саме зі
списку партії потрапляє до ради.
Міського голову Вишгорода, відповідно до Закону України «Про місцеві вибори»,
обирає відносна більшість виборців, які віддали свої голоси за того чи іншого кандидата.
Тобто міським головою стає той кандидат, за
якого проголосувала більшість виборців, які
взяли участь у виборах. Проведення другого
туру не передбачено.
У разі, якщо Верховна Рада проголосує
за зміни в Конституцію України, запропоновані Президентом, термін повноважень новообраного складу місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів складатиме 2 роки.
Якщо такі зміни проголосовані не будуть —
місцеві ради, обрані в 2015 році, працюватимуть наступні 5 років.
Текст Закону України «Про місцеві вибори» вже доступний на сайті Верховної ради
України, тож ознайомитися з ним можна за
посиланням:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/595-19

Жінки не поступалися чоловікам
ФізкультУРА
Микола ГОРОВИЙ,
директор КП «Управління фізичної культури
і спорту Вишгородської міської ради»
У рамках святкування Дня Вишгорода відбулися
спортивні змагання з пляжного футболу, які розпочалися о 12:00 на набережній Київського водосховища біля озер «Бегемотики».
Попри спекотну погоду, у змаганнях взяли
участь вісім команд, переважно — з Вишгорода,
хоча завітали і гості з Нижчої Дубечні. Перемогу
отримала команда з Вишгорода «Інделект».
Паралельно на волейбольному майданчику бази
віндсерфінгу змагалися у парному пляжному волейболі. Охочих пограти виявилося достатньо — 15 команд

кілька годин під пекучим сонцем виборювали перемогу. Особливо приємно було спостерігати за жіночими
командами, котрі під час гри ні в чому не поступалися
чоловікам.
У другій половині дня в акваторії водосховища пройшла вітрильна регата. А на базі КДЮСШ відбулися
змагання з великого тенісу.
Вінцем спортивного дня стала зустріч футболістів — ветеранів Вишгорода та Вишгородського району
на стадіоні «Енергетик». У результаті запеклої боротьби перемогла команда господарів із рахунком 3:4. Нагороди кращим гравцям вручив депутат Київської обласної ради Олександр Приходько.
Управління спорту Вишгородської міської ради дякує за підготовку та організацію змагань виконкому
міськради та підприємцям, які надали спонсорську допомогу.

ФОТО — Ірина ЛИТОВЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Найсильніша людина

У Вишгороді змагатимуться айронмени
Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
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Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
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вул. Б. Хмельницького, 2;
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Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Не вчіть яблуню родить яблука,
краще відженіть від неї свиней

Невдовзі у Вишгороді вдруге пройде Всеукраїнський турнір із КросФіту — «Кубок України на звання найбільш фізично підготовленої людини 2015»,
де своїм досвідом поділяться з молоддю професійні спортсмени та майстри спорту з понад 20-ти міст
України.
Як і минулого року, змагання заплановані для категорій «аматори» та «професіонали». Очікується до
200 учасників. Серед запрошених атлетів — призери
та переможці змагань із КросФіту в Україні та СНД.
На сьогоднішній день зареєстровано вже понад 160
спортсменів.
Організатори — Благодійний фонд «Богема» та
фітнес-клуб «Технофіт». Турнір проходитиме 4-6 вересня 2015 р. на Співочому полі (набережна Київського
водосховища).

Програма заходу:
4 вересня, 18:00 — брифінг суддів та інструктаж
атлетів;
5 вересня, 09:00 — змагання розпочнуться комплексом для ПРОФЕСІОНАЛІВ. Продовжать змагання
— АМАТОРИ
За результатами 2-х комплексів буде відібрано по
16 (12) атлетів, які продовжать змагання в неділю, 6
вересня.
6 вересня
09:00 — змагання ПРОФЕСІОНАЛІВ
15:00 — ФІНАЛьний комплекс для категорії АМАТОРИ
16:30 — ФІНАЛьний комплекс для категорії ПРОФЕСІОНАЛИ
18:00 — церемонія нагородження переможців

