Із Днем
Незалежності,
Україно!
Незалежність держави починається з громади
23 серпня на головній площі Вишгорода урочисто замайоріє на
щоглі біля міської ради Державний Прапор України — прадавній
символ єднання і оберіг. А 24 серпня кожен свідомий громадянин
відзначатиме День Незалежності.
Дорогі земляки! У день великого державного свята, під час урочистостей, творчих виступів і спортивних змагань не забудьте привітати
родини патріотів, які відстоювали Україну під час Революції гідності та

захищають нашу державу на Сході.
Шановні вишгородці, ви є справжніми господарями свого міста —
саме ви втілюєте в життя принципи децентралізації, провадите реформи
на благо міської громади, на благо кожної людини. Ви є міцним фундаментом держави, і справжня незалежність держави, Незалежність України починається саме з вас. Із святом!
В. о. Вишгородського міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА
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Вшанували патріотів
До Дня Незалежності
Влас. інф.
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

аФішка

День Незалежності у Вишгороді

23 серпня
10:00, пл. Т. Шевченка (біля
адмінбудинку) — урочиста церемонія
підняття Державного Прапора України

17:00, БК «Енергетик» — концерт
24 серпня
16:00, набережна Київського водосховища — спортивне сімейне свято

Ішлося про черги у дитсадки, пам’ятні знаки
та розміщення виборчої агітації
У міськвиконкомі
Влас. інф.
На засіданні міськвиконкому 20
серпня розглянули 26 питань порядку денного. З усіх прийнято відповідні рішення.
Зокрема, затверджено (станом на
20.08.2015 р.) список дітей, які зареєстровані через систему електронної
реєстрації для вступу до дошкільних
навчальних закладів м. Вишгорода
з 01.09.2017 р. (це рішення підлягає

оприлюдненню на офіційному сайті
Вишгородської міської ради).
Виділено кошти на встановлення на території міського кладовища
пам’ятних знаків загиблим під час проведення АТО вишгородцям.
Визначено місця для розміщення
плакатів, стендів, листівок та інших
друкованих агітаційних матеріалів
(крім матеріалів, що розміщуються на
носіях зовнішньої реклами) з чергових
місцевих виборів 25 жовтня 2015 р. (це
рішення буде оприлюднено у наступному номері газети «Вишгород»).

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Напередодні Дня Незалежності хвилиною мовчання та підняттям
Державного прапора наше місто вшанувало загиблого на Майдані під час
Революції Гідності Ігоря Пехенька, полеглих на Сході України Дениса Ханчича, Євгена Єрмакова, Костянтина
Непопа та Миколу Чердловського.
До їхніх портретів на головній площі
міста (біля адмінбудинку) Вишгородська громада поклала квіти. Виконуюча
обов’язки Вишгородського міського голови Марія Решетнікова та члени апарату міськради поспілкувались із рідними
полеглих героїв.
— У переддень свята Незалежності
від імені міськвиконкому хочу подякувати Вам за підтримку Вашого чоловіка в
його найважчий час, за терпіння і жертовність, — звернулась Марія Решетнікова до дружини загиблого героя Миколи
Чердловського Тетяни. — Саме таким
героям, як Ваш чоловік, ми завдячуємо,
що Україна незалежна.
Марія Степанівна вручила Тетяні Вікторівні квіти, Подяку та матеріальну
допомогу: «Це найменше, що можемо
зробити для Вашої родини. Якщо є якісь
потреби, звертайтесь, ми не залишимо
Вас наодинці з Вашими проблемами».
У Миколи Чердловського залишилась донечка Єва, яка цього року піде у
перший клас, і підтримка сім’ї, звісно ж,
не завадить. У Тетяни Вікторівни на очах сльози — вона збентежена увагою, як і спогадами:
біль від втрати невигойний,
його тамує хіба що посмішка
дочки. І заради цієї посмішки
треба жити!
Зустрілись цими днями
представники міськради і з
батьками загиблих героїв.
— Юрій Миколайович та
Лариса Геннадіївна Ханчич,
Сергій Григорович та Олена
Петрівна Єрмакови, Віра Георгіївна Непоп, Надія Степанів-

на Пехенько — батьки наших полеглих
земляків. Ми низько вклоняємось Вам
за батьківську підтримку, терпіння і жертовність. Синів Ваших не повернути з
поля бою, але вони загинули недаремно
— вони захищали незалежність України, мир у нашому спільному домі, — такі
слова адресувала Марія Решетнікова
згорьованим батькам, дякуючи за виховання синів-патріотів. Марія Степанівна,
заступники Вишгородського міського голови Олексій Рачинський та Олександр
Ростовцев вручили їм квіти, Подяки міськради та матеріальну допомогу.
Відзначено Подяками міськради і
учасників антитерористичної операції,
які повернулись зі Сходу України з пораненнями, — Юрія Городиського, Олега
Гриненка, Юрія Цеса, Валерія Трєскіна,
Олександра Литвина та Олександра
Вертеля. За святе почуття відваги і самопожертви в боях за незалежність України, за вірність присязі народу України,
високе почуття патріотизму.
Тільки любов до рідної землі, переживання за долю рідних і близьких гартує чоловіка, спонукає воїна на героїчні
вчинки. Вони нічого не чекають навзаєм,
але давайте, принаймні, хоч подякуємо
їм за їхню самопожертву, за їхнє уміння
відмежуватись від байдужості посадовців та гендлювання бюрократів волонтерською допомогою і посвідченнями…
Вони бачать тільки народ. І народ наш
український вартий того, щоб його боронити…
Більше фото див. на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua
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Вітання

Шановні вишгородчани!
Сердечно вітаю вас із національним святом нашої державності — Днем Незалежності
України!
Сьогодні перед нашим суспільством постали виклики, які перевіряють на міцність прагнення українського народу до самостійності та
незалежності. Україна переживає
найважчі дні своєї історії у протистоянні з силами, що посягають на суверенітет держави. Саме в цей час і викарбовується усвідомлення
народу, що тільки в єдиній незалежній і суверенній
державі є майбутнє української нації.
Нині основне — єдність, прагнення зробити все,
аби на нашій святій багатостраждальній землі запанував мир і спокій, аби люди сіяли і ростили хліб,

виховували дітей, сповна віддавалися улюбленій справі, проявляли терпіння, взаєморозуміння, взаємопідтримку, патріотизм. Маємо відкинути
чвари і суперечки та зберегти для
нащадків єдину Україну.
Події на Сході наклали свій відбиток на наше життя. Ми не можемо
радіти, коли поряд гинуть доблесні
співвітчизники, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність України.
Але твердо віримо, що добро, правда, любов, справедливість переможуть, що настане мир на нашій землі.
Бажаю усім миру, добробуту, затишку у рідних
оселях, впевненості та віри у власних силах! Хай Господь благословить та збереже Україну!
З повагою
депутат Київської обласної ради
Олександр ПРИХОДЬКО

Шановні українці!
В день чергової річниці Незалежності України, бажаємо Вам взаєморозуміння, злагоди та успіхів у справах
на благо нашої Батьківщини. Нехай
кожен день вашого життя буде сповнений радістю, дружнім теплом і новими здобутками. Нехай ці досягнення
стануть міцними цеглинками в будівництві міцної Держави, якою зможуть
пишатися наші діти. Окремо дякуємо
та вітаємо з цим святом наших бійців,
які відстоюють цілісність нашої неньки
України: низький вам уклін та бойового
духу.
Слава Україні!
З повагою
Колектив Вишгородської РОПП
«ВО «Батьківщина»

Із державним святом!

Шукаємо

Кандидатів З НАРОДУ
ПРАГНЕШ змін у рідному краї?
ВПЕВНЕНИЙ у своїх силах боротися з
олігархією, корупцією, бюрократією?
СТАНЬ депутатом місцевих рад, агітатором, спостерігачем, членом виборчої
дільниці, волонтером
Надсилай резюме:
vyshhorod.ro.rpl@ukr.net
Приходь:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11, оф. 12
Секретар Ірина: +38(099) 641-82-49
Голова Вишгородської районної організації РПЛ — ДЕРПАК Віталій Михайлович (www.derpak.com.ua):
+38(098)695-68-98
Голова Вишгородської міської організації РПЛ — РУДЕНОК Богдан Михайлович : +38(067)693-97-22

Шановна
Вишгородська
громадо!
Шановні вишгородці! Вітаю вас
із загальнонаціональним святом —
Днем Незалежності України!
З того часу, як була проголошена
незалежність, наша країна пройшла
кілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілось би, аби
з кожним роком це свято додавало усім
нам наснаги й упевненості у нашому
майбутньому.
Зичу миру і згоди у ваших родинах,
міцного здоров’я. щастя і благополуччя!
Голова Громадської ради
Ігор ТИХАН

Добра, щастя, мирного неба!
Любі земляки! Від щирого серця вітаємо вас
з великими святами – Днем Державного Прапора
та Днем Незалежності України.
Для нас, українців, синьо-жовтий прапор — святиня, бо під цим прапором творилася Історія України.
Він є втіленням героїзму і самопожертви, національної честі і гідності — під синьо-жовтим прапором
наші вишгородські хлопці сьогодні захищають Укра-

їну від агресорів.
Він нас єднає, кличе вперед до кращого життя —
під цим прапором нам розбудовувати Україну, зміцнювати її незалежність і цілісність.
Добра, щастя, здоров’я, мирного неба над Україною та нашим містом!
Слава Україні!
Громадська організація «Вишгород — наш дім»

Вже у 24-й раз
ми
відзначаємо
найбільше державне свято — День Незалежності України.
Недарма кажуть, «людина — громада — країна»
Наше ставлення до держави починається з особистого: з наших вчинків
по відношенню до близьких, сусідів, колег, до нашого неповторного міста.
Усім — миру, спокою, процвітання
і добра у серцях! А кожному особисто
— здоров’я і злагоди у родинах!
Щиро ваш
Депутат Вишгородської міської ради
Богдан РУДЕНОК

У виконавчому комітеті

Про погоджувальну комісію з
розгляду пропозицій громадськості
до проектів містобудівної
документації «План зонування
території м. Вишгорода (1300 га)»
Розпорядження від 17 серпня 2015 року № 94
З метою врахування пропозицій громадськості, що надійшли під час проведення громадських слухань проекту
містобудівної документації «План зонування території м.
Вишгорода (1300 га)», розробленого на виконання рішення
міської ради № 16/20 від 26 жовтня 2012 року «Про розроблення плану зонування території міста Вишгорода», згідно
з пунктом 4 частини третьої статті 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись
підпунктами 6, 10 пункту «а» частини першої статті 31, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації
«План зонування території м. Вишгорода (1300 га)» (далі —
Комісія) та затвердити її чисельність (31 особа).
2. Призначити головою Комісії заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рачинського О.С.
3. Визначити кількісний склад представників Комісії:
від органів державної влади – 3 особи;
від органів місцевого самоврядування – 8 осіб;
від громадськості – 20 осіб (у тому числі представники
професійних об’єднань та спілок – 11 осіб).
4. Прийняти Положення про Комісію (додається).
5. Затвердити склад Комісії представників громадськості (додається).
6. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
оприлюднити зміст даного рішення в засобах масової інформації.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на
начальника відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Зайченко Т.В.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рачинського О.С.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Положення про погоджувальну комісію з розгляду пропозицій
громадськості до проекту містобудівної документації «План зонування
території м. Вишгорода (1300 га)»
1. Загальні положення
1.1. Основними завданнями погоджувальної комісії з
розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної
документації «План зонування території м. Вишгорода (1300
га)» (далі — Комісія) є опрацювання, врегулювання спірних
питань та прийняття погоджених рішень щодо пропозицій
(зауважень), наданих під час проведення громадських слухань проекту містобудівної документації «План зонування
території м. Вишгорода (1300 га)», які відповідають вимогам
законодавства, будівельним нормам, державним стандартам та правилам, враховуватимуть інтереси громадськості,
державні вимоги щодо розроблення зазначеного проекту
містобудівної документації.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
і законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства регіонального розвитку та
будівництва, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Склад Комісії затверджується розпорядженням.
1.4. Терміни у цьому Положенні застосовуються у такому
значенні:
— Замовник — Вишгородська міська рада;
— Розробник — Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»;
— Пропозиції — пропозиції громадськості до проекту
містобудівної документації «План зонування території м.
Вишгорода (1300 га)», які надійшли під час ознайомлення з
проектом містобудівної документації;
— Представники громадськості — члени професійних
об’єднань та спілок, архітектори, науковці, уповноважені
представники громадськості.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.5. Розгляду Комісією підлягають пропозиції громадськості, рішення про врахування яких Розробник і Замовник
не можуть прийняти самостійно.
2. Порядок формування персонального складу Комісії
2.1. До складу Комісії входять заступники міського голови, посадові особи міської ради, представники органів державної влади, а також представники громадськості.

2.2. Представники громадськості з числа членів професійних об’єднань та спілок, архітекторів, науковців визначаються з урахуванням пропозицій територіальних об’єднань
та спілок, наукових колективів.
2.3. Уповноважені представники громадськості включаються до складу Комісії з числа осіб, чиї пропозиції підлягають розгляду Комісією, або їх представників, осіб (їх представників), чиїх інтересів стосуються зазначені пропозиції, та
інших осіб, що виявили бажання бути включеними до складу
Комісії.
2.3. Кількість представників громадськості має становити
не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів Комісії, з них не менш як 30 відсотків — представники всеукраїнських громадських організацій та професійних
об’єднань.
2.4. Головою Комісії є заступник міського голови.
2.5. Склад Комісії представників громадськості (додається).
3. Організація роботи та функції Комісії
3.1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться
згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем.
3.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (із них не менше
половини представників громадськості).
3.3. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх
членів та оформлюється відповідним протоколом.
3.4. Протокол засідань підписується головою Комісії та
зберігається у Замовника.
3.5. Урегульовані Комісією спірні питання є підставою для
внесення змін до проекту містобудівної документації «План
зонування території м. Вишгорода (1300 га)».
3.6. Остаточне рішення з питань, по яких Комісія не змогла визначитися, приймає міська рада.
3.7. Після прийняття Комісією рішення Замовник готує та
надсилає особам, які подали в установленому порядку пропозиції, відповідь по суті розглянутого питання (за підписом
голови Комісії).
3.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
роботи Комісії покладається на виконавчий комітет міської
ради.

8

Вишгород

Висоти «Молодої Країни»

20 липня на Київському іподромі відбулося велике кінно-спортивне свято, в рамках якого проходили забіги рисістих порід,
показові виступи вершників з конкуру та
виїздки, а також змагання зі стрибків «на висоту». Саме ці змагання стали того дня найвидовищнішими та найцікавішими.

Мега-крутий стрибок
У них взяли участь і спортсмени «Молодої
Країни». Всі виступили дуже достойно, але
все ж найкраще — Андрій Пещерін-молодший.
Правила змагань — відносно прості. Задається певна стартова висота перешкод, і всім
спортсменам — дві спроби на їх «чисте» подолання («чистим» вважається стрибок через
перешкоду без її руйнування). Хто не зміг узяти цю висоту — вибуває.
Потім планка піднімається, і в подальше
коло виходять лише спортсмени, які подолали
попередню висоту. Й так далі, вище й вище,
доки не визначаться переможці.
Змагання вершників традиційно проходять
серед спортсменів змішано (тобто чоловіки та
жінки виступають разом без поділу на вікові
категорії). Окремо, згідно з правилами, виступають лише діти (віком до 14 років включно)
та аматори.
Але змагання «на висоту» (або, як їх ще
називають, — «потужний стрибок») проводятся лише серед спортсменів.
Та іноді бувають і винятки. Наприклад, Андрію Пещеріну лише 13 років, і він повинен виступати в категорії «Діти», але, оскільки уже

два роки показує дуже гарні результати з конкуру на всеукраїнському рівні — судді дозволили йому взяти участь у цих змаганнях разом
із дорослими.
І ось вони, омріяні змагання, яким передують важки щоденні тренування! Все почалося
з висоти 1 метр, потім — 1 м 10 см… 1,20,
1,30, 1,40… А ось уже й 1,50… До цієї висоти, що вже вважається висотою «гран-прі»
на міжнародних змаганнях, дійшли лише три
спортсмени: двоє досвідчених майстрів і...
наш 13-річний Андрій, який уже став улюбленцем глядачів іподрому. Вони супроводжували
кожний стрибок оплесками та схвальними вигуками.
…Нарешті поставили 1 м 60 см. Це — найбільша висота стандартних перешкод. І під
овації її долають лише двоє — майстер спорту
Вячеслав Осипов і... Андрій Пещерін.
Аби зберегти коня, який ще не звик до подібних висот, Андрійко відмовився від подальшого підйому планки — і таким чином став
«срібним» призером. А Вячеслав Осипов, який
після цього подолав 1,65 м і отримав «золото»,
потис Андрію руку й заявив пресі, що вважає
перможцями їх обох.
Ми вітаємо Андрія та його батька — голову
ВГО «Молода Країна», президента «Спортивного Клубу «Молода Країна» Андрія Пещеріна.

Нагадаємо, що «Молода Країна» зареєстрована у м. Вишгороді в 2007 р. і вже багато років
(а не як деякі інші — лише перед виборами) бере
найактивнішу участь у суспільному житті міста,
допомагає молоді, ветеранам, нужденним; організовує та проводить суспільно-корисні заходи;
допомагає творчим колективам і спортивним
секціям.
Про спортивні досягнення «Молодої Країни»
скажемо окремо.
Завдяки «Молодій Країні» та особисто Андрію Пещеріну у Вишгороді п’ять років тому
відновлено хокейний клуб «ВИШГОРОД», який
стрімко розвивається та міцніє. Головний тренер
— Сергій Рублівський, він же — провідний гравець дорослої команди. На жаль, наша влада,
попри обіцянки, ще й досі не надала хлопцям-хокеїстам місце для встановлення хокейного майданчика. А тому і діти, й дорослі змушені поки
що тренуватися на Оболоні у Києві.
Спортсмени-«молодокраїнці», що займаються сноубордінгом і тренуються на Вишгорі,
є чи не найсильнішим клубом в Україні з цього
виду спорту. Зокрема, сьогодні з 12 спортсменів
«молодіжки» (молодіжна збірна України, основа та резерв) п’ятеро — «молодокраїнці». І це
попри те, що їх тренер, а в минулому — відомий спортсмен Віктор Баранов цієї зими не міг
займатися своїми підопічними, бо виконував
громадянський обов’язок в АТО, куди пішов добровольцем ще на початку березня 2014-го. Наразі Віктор уже відслужив, повернувся живим та
здоровим і зараз активно готує свою команду до
подальших успіхів на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
До асоціаційного складу «Молодої Країни»
входить і спортивний клуб із хортингу «Вітязь»
(раніше — «Багіра») під керівництвом Віктора
Шубки (депутата Вишгородської міської ради та
координатора міської організації партії «Воля»).
Клуб «Молода Країна» підтримує і спортивний клуб «Комета», керівником якого є Олександр Чертков. Про успіхи хлопців та дівчат цих
клубів на обласних та всеукраїнських змаганнях
ми вже з гордістю не раз розповідали на шпальтах міської газети, а показові виступи юних
спортсменів на дитячому фестивалі, що проходив 6 червня на набережній (головний організатор — Віктор Шубка) зворушив глядачів ледь не
до сліз.

На Трухановому острові працює мотузковий
парк «Молода Країна», куди безкоштовно привозять вихованців різних секцій, гуртків, недільних церковних шкіл, дітей воїнів АТО та з багатодітних родин.
Суттєвих успіхів досягає «Молода Країна»
у вейк- та кайт-бордінгу (катання на дошці по
воді за катером або за допомогою вітру — ред.).
Вишгородець Тарас Банний, 2000 р. н., минулого
року успішно представляв Україну на міжнародних змаганнях у м. Дубаї (ОАЕ).
В яхт-клубі «Енергетик» також є спортсмени«молодокраїнці». І головний із них — ще один
представник спортивної династії Пещеріних
— Євген Іванович Пещерін, батько Андрія Євгеновича (донедавна брав активну участь у діяльності місцевої та обласної організацій КП).
Яхта «Аметист» під його керуванням виборола
«блакитну стрічку» і на «Козацькій чайці-2015»,
і на цьогорічній регаті в пам’ять святої княгині
Ольги. А нині за сприяння Пещеріних та міського депутата й командора яхт-клубу «Енергетик»
Олександра Баланюка створюється ще й дитяча
секція «Молода Країна» з вітрильного спорту.
Минулого року був створений і кінно-спортивний клуб «Молода Країна» під керівництвом
легендарного тренера, заслуженого майстра
спорту ще Радянського Союзу Анатолія Жданова, де талановиті діти традиційно займаються
безкоштовно або за невеликі внески батьків.
Діти вже вибороли свої перші нагороди (переможний «срібний» стрибок Андрія Пещеріна —
див. на фото). Свій чудовий виступ «молодокраїнці» присвятили Дню Вишгорода.
Стяги ВГО «Молода Країна» часто можна
бачити не лише на різноманітних спортивних
змаганнях, а й на багатьох мистецьких, освітніх і благодійних заходах нашого міста та району. Так, 5 травня ц. р. у приміщенні кінотеатру
«Мир» відбувся фінал «Форуму патріотів», що
проводився районним центром творчості «Дивосвіт» за підтримки «Молодої Країни»,.
Ось і на святкуванні Дня міста ми бачили
стяги «Молодої Країни» під час святкового концерту та матчу ветеранів футболу.
Дякуємо «Молодій Країні» за турботу про
вишгородців та бажаємо подальших успіхів. А
Андрія Пещеріна-молодшого щиро вітаємо з
гарною та видовищною перемогою.
Так тримати!

Катерина ЗУРМА
ФОТО — архів ВГО «Молода Країна»,
спеціально для «Вишгорода»
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Математика краси
Олексій ДАНЧИН,
радник
Вишгородського
міського голови
Сьогодні будьяка, навіть вкрай
скупа на похвалу людина, потрапивши
до Вишгорода, щиро захоплюється його
затишністю і доглянутістю. За останні
роки наше місто відчутно змінилось на
краще. Де ж секрет успіху?
Для початку наведемо кілька цифр.
Цього року з міського бюджету планується витратити 16,3 млн грн на благоустрій
(у т. ч. придбання спецтехніки для благоустрою), ремонт мереж зовнішнього освітлення, капітальний ремонт автомобільних
доріг, прибудинкових територій, пішохідних доріжок і тротуарів, спортивних та дитячих майданчиків, місць відпочинку. А це
– приблизно 600 гривень із розрахунку на
одного мешканця Вишгорода.
Для порівняння по Київщині: Бориспіль
планує витратити в 2015 році на аналогічні
цілі лише 10,6 млн грн (170 грн на одного мешканця), Обухів — 9,3 млн грн (275
грн на одного мешканця), Вишневе — 5,9
млн грн (155 грн на одного мешканця), а
Боярка — 5,8 млн грн (161 грн на одного
мешканця). Лише стотисячні Бровари витратять цього року на благоустрій у півтора рази більше за Вишгород — 26,4 млн
грн, але в перерахунку на одного мешканця це всього 263 грн.
Може, Вишгород більше за інші міста Київської області витрачає на благоустрій і красу, забуваючи про інші
функції бюджету? Ні, просто в останні
роки він став більше отримувати доходів і більше заробляти. Сьогодні доходи
міського бюджету з розрахунку на одного мешканця складають понад 2 000
грн у рік (для порівняння: Вишневе, відповідно, отримує 1 700 грн, Українка —
1 500 грн, а Боярка взагалі — лише 1 100
грн щорічних бюджетних доходів на одного
мешканця).
При цьому структура бюджетних видатків на соціальну сферу у вищезазначених містах практично ідентична. Так, Вишгород, Бровари, Буча та Вишневе щорічно
витрачають на утримання дитячих садків
приблизно однаково — 8 тис. грн (з розрахунку на одну дитину), а Бориспіль і Українка — лише 6 тис. грн.
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У 2011 році був визначений плановий
показник доходів бюджету Вишгорода у
розмірі 29,5 млн грн. А за підсумком року
доходи бюджету склали 45,7 млн грн — і це
наочний результат копіткої роботи Вишгородської міськради.
У 2012-2014 роках — теж стабільне
перевиконання міського бюджету, щорічно
— понад 10 млн грн. Та й 2015 рік ми почали з 44 млн грн, а за підсумком, напевно,
будуть усі 64 мільйони!
Звісно, є чимало «умільців» витрачати
гроші, ще більше тих, хто прагне «економити» або контролювати витрати — і це
дійсно потрібно, але… аби щось витратити, це «щось» треба спочатку заробити. І
справжній патріотизм та відповідальне відношення до міста — це, насамперед, боротьба за наповнення бюджету, боротьба
з неплатниками і мінімізаторами податків.
Уважний читач газети «Вишгород»
добре пам’ятає, які були влітку минулого
року дискусії із затвердження нової Нормативно-грошової оцінки земель Вишгорода. Депутати зривали сесії і шукали привід
не голосувати. Та врешті здоровий глузд
переміг — і в 2015 році тільки по орендній платі за землю та земельному податку
Вишгородський міський бюджет отримає
16 млн грн (при початково запланованих
10 млн), що у півтора рази більше від минулорічного показника. А це і благоустрій,
і дороги, і комунальна сфера, і соціальний
захист.
Чи є резерви з наповнення бюджету в
подальшому? Безумовно. У місті, на жаль,
ще вистачає несумлінних землекористувачів. Особливо — на території старої промзони на вул. Набережній: хтось не платить за землю роками, хтось сплачує за
«пільговими» ставками, а загальні щорічні
втрати міського бюджету можна оцінити в
2-3 млн грн (для наочності — це вартість
капітального ремонту двох середніх вишгородських вулиць, припустімо — Шкільної
та Лугової).
Між тим, кардинально вирішити питання старої промзони на вул. Набережній (шляхом переформатування в комплексний квартал житлової та громадської
забудови з дитячим садком і школою) —
цілком реально у найближчі роки. А це не
лише по-європейськи естетичний вигляд
міста, а і, як не парадоксально, додаткові
надходження до бюджету від об’єктів комерційного призначення.

Вишгородщина:
Торги проводитиме Київська
агропромислова біржа

Бюджет Вишгорода — це іще й соціальна сфера. Місту нагально потрібен
дитячий садок (в ідеалі — три), але, з урахуванням того, що відбувається в нашій
країні, надія на субвенції з Державного
бюджету — мінімальна. Адже за попередні
п’ять років держава профінансувала будівництво лише одного дошкільного навчального закладу у Вишгородському районі (в
Нових Петрівцях), і то — частково.
Де у Вишгороді вже зараз можна побудувати дитячий садок? Варіантів кілька.
Найбільш прийнятні до реалізації найближчим часом: пров. Прожекторний, вулиця Т. Шевченка, можливо — вулиця Ю.
Кургузова.
На сьогодні вартість будівництва середнього дитячого садка (на 150-180
місць) складає орієнтовно 40-50 млн грн.
Чи можна побудувати його виключно за
кошти міського бюджету? За два-три роки
— цілком реально. І навіть без шкоди для
фінансування інших міських програм. Це
лише питання господарського ставлення до наповнення міського бюджету та
обов’язкового залучення до фінансування
міських забудовників.
Які ще завдання має вирішувати міський бюджет? Безумовно, це — соціальна
допомога. В умовах стрімкого зростання
комунальних тарифів та цін на всі види товарів, а особливо продуктів харчування, —
необхідно посилювати соціальну функцію
місцевого самоврядування.
Звісно, міська влада не може впливати
на ринкове ціноутворення, а тим більше —
на прагнення бізнесу заробити свою норму
прибутку. Однак і тут орган місцевого самоврядування може бути учасником економічних відносин — через перерозподіл
податків і створення спеціальних програм
підтримки малозабезпечених вишгородців
(інвалідів, пенсіонерів, багатодітних родин).
Яскравим прикладом реалізації Вишгородською міською радою такої можливості стало встановлення оптимальної
ставки єдиного податку. І сьогодні ми передбачаємо, що замість запланованих на
2015 рік надходжень єдиного податку в
розмірі 9,5 млн грн Вишгородський міський бюджет до кінця року реально отримає
близько 15 млн грн. А отже — кошти на соціальні програми є.
Підбиваючи підсумок вищевикладеному, можна з упевненістю стверджувати,
що у нашого міста є всі можливості для
вирішення всіх господарських і соціальних
питань. Для цього потрібно небагато —
бути патріотом Вишгорода.

Вишгород
Якісний зв’язок

Узгодьте будівництво
з оператором
телекомунікацій

Сергій
НАГОРСЬКИЙ,
начальник СЛД
№6 КОФ ПАТ
«Укртелеком»

Згідно з п.
21
Постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 29.01.1996 р.
№ 135 (із внесеними змінами — від 28.10.2004 р.
№ 1465) «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку» та розпорядженням КОДА
від 25.01.2011 р. № 54 «Про деякі заходи щодо
охорони ліній електрозв’язку» — підприємства,
установи, організації та громадяни — у разі надання їм у встановленому порядку для будівництва земельних ділянок, по яких проходять лінії
електрозв’язку, — зобов’язані попередньо узгодити питання будівництва з оператором телекомунікацій.
На даний час у м. Вишгороді та Вишгородському
районі без узгодження з оператором телекомунікацій
виділяються земельні ділянки, по яких проходять існуючі мережі телефонного зв’язку та радіомовлення.
У більшості випадків власники земельних ділянок
допускають пориви цих мереж, що вимагає значних
зусиль та коштів для їх відновлення (при цьому знижується якість зв’язку).
Так, по трасі пролягання магістральних кабелів
зв’язку (2 кабелі марки ТГІП 20x2x0,4 та ТПП 30x2x0,4)
від АТС с. Пірново до с. Вища Дубечня були виділені
земельні ділянки під дачне будівництво. Власники ділянок ведуть будівельні роботи, постійно зачіпають існуючі мережі зв’язку.
Після останнього пошкодження без зв’язку опинились 45 абонентів у Вищій Дубечні. Відновлення
мереж неможливе через відсутність доступу до приватних земельних ділянок. Зазначені мережі були
прокладені ще в 1970-их роках, а виділення земельних ділянок не погоджувалося з КОФ ПАТ «Укртелеком».
Загалом у Вишгородському районі 20 372 абоненти фіксованого телефонного зв’язку, мережі до
яких проходять підземними кабельними лініями.
Для уникнення в подальшому пошкодження мереж
зв’язку та з метою забезпечення надійної роботи ліній
електрозв’язку і проводового мовлення органам місцевого самоврядування слід вжити відповідні заходи.

Лист у номер

Людмила ПЛАЩЕВСКАЯ: «Хочу, чтобы моя
боль напечатана была без изменений»

Щиро вдячні за
справжнього патріота
Начальник прикордонної застави

(ìîâó òà ñòèëü àâòîðà çáåðåæåíî)

Земельний аукціон
Прес-служба Лева Парцхаладзе
18 серпня конкурсна комісія Київської облдержадміністрації щодо відбору виконавців
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів розглянула
конкурсні пропозиції щодо потенційних виконавців земельних торгів у формі аукціону, запланованих на осінь 2015 року. Переможцем було визнано Товарну біржу «Київська агропромислова
біржа».
Також члени комісії рекомендували голові Київської обласної державної адміністрації затвердити
результати конкурсу та доручити Вишгородській
районній державній адміністрації здійснити дії щодо
укладення договору з переможцем конкурсу та
сприяти підготовці лотів до продажу прав оренди на
земельні ділянки державної власності на земельних
торгах на чотири ділянки, призначені для передання
в оренду для рекреаційних, спортивних, туристичних
цілей та культурно-оздоровчих потреб:
дві земельні ділянки водного фонду — на території Лебедівської сільської ради Вишгородського
району — площею 2,4054 га та 2,0255 га,
а також дві земельні ділянки водного фонду —
на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району — площею 0,0900 га та 0,1040 га.
.Докладніше чит. на сайті газети «Вишгород»

Уважаемая редакция!
С огромным интересом прочитала
все отзывы о проведении нашего любимого праздника — День города-1069. Отзывы в основном положительные, есть
интересные предложения — например в
праздник — Покрова — устроить фестиваль коллективов Киевской обл. разных
жанров. Время еще есть, да и опыт тоже
(2014 — все было прекрасно). Подключить руководство городов и поселков —
будет грандиозно, а места в Межигорье
достаточно.
Конечно для меня самым запоминающимся был день 7 августа — открытие
новой площади. Выступление коллектива
«Клерико» и этой маленькой смелой девочки — постановка прекрасная и дань
памяти Виктору Александровичу все продумано, все замечательно. Рояль — все
прекрасно.
Хочется, чтобы наши молодые родители научили своих детей любить прекрасное, ценить то, что сделано руками
мастеров и специалистов. Обращаюсь и к
молодежи. Цените, что вас окружает.
8-9 — это тоже все прекрасно, на
все вкусы и возрасты. Надеюсь, что следующий год 1070 — будет еще краше и
интереснее. Мы изберем нового мэра,
который и дальше будет развивать и благоустраивать наш город.
Хочу через газету обратиться к мамам
и папам детворы, которые безжалостно

атакуют памятник святым Борису и Глебу.
Неужели вам не приходило в голову — это
памятник святым. Не превращайте его в
об’ект скалолазанья. Сами вы тоже посмотрели бы на себя со стороны — семечки — все под ноги, распитие пива, а ведь
это площадь перед административным
центром. Устроили под каждым кустом и
елями детские туалеты, ну а в ночное время и взрослые (жизнь бурлит до 3 ч. ночи)
мне видно с балкона.
Дальше — газоны затоптали, проходящие через площадь обращаюсь и к вам
— неужели вам не хватает места, пройти,
где положено.
Угол газона уже так утромбовали,
что клен не выдержал и засох. Наверное,
многие, кто здесь идет есть дачи, где вы
ходите по установленным дорожкам. Ведь
В. Решетняк старался, делал, многое, чтобы город становился краше.
Придет новое руководство и первое,
что нужно сделать —
1. Привести в порядок площадь Шевченко, он не заслужил, чтобы она так выглядела.
Убрать эти уже страшные скамейки и
пока новых не устанавливать.
Начинать воспитывать.
В Киеве много площадей, памятников,
но я не видела, чтобы сидели с семечками, пивом, рыбой.
Хочу, чтобы моя боль напечатана
была без изменений.
С уважением
Людмила Георгиевна

Мешканець Вишгорода Микола
Кузнецов призваний на військову
службу до лав Державної прикордонної служби України відповідно
до ч. 5 ст. 22 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Сьогодні він охороняє
державний кордон на ділянці відповідальності Чернігівського прикордонного загону (в/ч 2253).
Відряджений у зону АТО для прикордонного контролю і пропуску через
державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, персонал Держприкордонслужби України
працює на ділянці державного кордону
в умовах значного перенапруження,
підвищеного фізичного та психологічного навантаження.
Микола Кузнецов свято і непорушно дотримується Військової присяги,
віддано служить українському народові, сумлінно і чесно виконує військовий обов’язок. Проявляє ініціативу та
дисциплінованість у різних умовах та
обставинах, беззастережно виконує
накази командирів, сприяє старшим
за військовим званням у підтриманні
порядку і дисципліни. Має достатні організаційні здібності, не розгублюється
перед труднощами, щодня робить неоціненний внесок у забезпечення територіальної цілісності держави.
Щиро вдячні Вишгородській громаді за справжнього патріота.

Вишгород
Соціологічне опитування

КОГО обирають
вишгородці
СЬОГОДНІ
О. БУТКО
Компанія «SIK-Group» провела низку соціологічних опитувань у м. Вишгороді. Цікавились думкою вишгородців щодо політичних партій та чи прийдуть мешканці нашого
міста на вибори.
Отож, станом на 20 серпня відсоток тих,хто
підтримує чи симпатизує певній політичній силі,
складає:
Самопоміч – 22,1%
БПП – 15,4%
Радикальна партія О. Ляшка – 14,1%
БЮТ– 10,1%
Опозиційний блок – 9,8%
Сила Людей – 8,9%
Громадянська позиція (А. Гриценко) – 5,3%
УДАР – 5,1%
Нові обличчя – 4,5%
Народний фронт – 2,9%
Воля – 1,5%
Інші партії – менше 1 %
Додамо, що це чистий рейтинг політичних
партій.
32,2% респондентів не прийдуть на вибори,
а 20,5% — ще не визначились. Похибка складає 2,2%.
Це попередній зріз соцопитування станом
на сьогоднішній день. Результати волевиявлення можуть змінюватись у залежності від діяльності політичних партій у Вишгороді й районі.

Особисте

Людина і суспільство

Невблаганно відходять у вічність
люди, які могли би в
силу кращої поінформованості написати
спогади про те, як
усе починалося. Коли
починався сучасний
Вишгород, я не був обтяжений ні посадами,
ні званнями. Тому писатиму так, як я, рядовий
роботяга, усе бачив і сприймав.
Отже, 10-го листопада далекого вже 1960
року я вперше ступив ногою на благословенну
Вишгородську землю і навіть гадки не мав про
те, що приїхав сюди назавжди. А починалося все
з брандвахти. Нині 30-40-річна людина на слово
«брандвахта» робить квадратні очі і питає: «Що
таке гауптвахта — знаю, а що таке брандвахта — вперше чую».
Не буду в черговий раз переобтяжувати читача описом цього тимчасового житла. Охочих
відсилаю до моєї статті під назвою «Вишгород
був звичайним селом», опублікованої у газеті
«Вишгород» 29 листопада 2014 року. Зараз це
зробити дуже легко: в Інтернеті зайти на сайт
газети www.vyshgorod.in.ua, у верхньому меню
головної сторінки відкрити розділ «Архів», завантажити архів № 50’2014 у PDF та відкрити
стор. 12.
Отож, Вишгород був справді звичайним поліським селом і, прямо скажемо, — доволі бідним.
Цікаво, що відро картоплі у місцевих мешканців
можна було купити за два совєцькі карбованці.
А маслюків у молодому сосняку — за 15-20 хвилин назбирати ціле відро. Навколишні ліси були
незрівнянно чистіші, ніж зараз, точніше — вони
були просто чистими, без усілякого сміття.
Хоча земснаряд, на якому я тоді працював,
прибув на будівництво найпершим, проте тут
уже на повну потужність працювали геодезисти,
гідрогеологи, серед яких був і мій сват Семен Георгійович Кочубей — дай йому, Боже, здоров’я.
А ще функціонувала група робочого проектування Харківського відділення московського інституту «Гідроенергопроект».
Правду кажучи, брандвахтівські побутові
умови були настільки малопривабливі, що навіть кімната у світловодському гуртожитку на три
персони мені здавалася шикарним готельним
номером. Але назад уже їхать не хотілося, бо у
Світловодську (тодішня назва Хрущов) було на
ту пору дуже сутужно із продовольчими товарами. Спрацював прагматичний інстинкт. Хоча дехто таки повернувся до Світловодська.
На перших порах транспортний зв’язок зі

2015 року

Недарма ж народився на Спас…
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – родинний архів КОРЖІВ
та редакційний архів газети «Вишгород»

Поруч із нами живуть епохальні люди. Вони бачили і будували світ до нас, нинішніх, –
раніше на кілька десятиліть.
Тримаю в руках партквиток
від червня 1959 року, кілька запрошень датовані 1962 роком (від
Подільського РК ЛКСМУ — на вечір трудової слави, від Київського
обкому профспілки працівників
держторгівлі та споживчої кооперації — на конференцію), посвідчення електромонтера, народного дружинника…За кожним із цих
пожовклих документів – сторінка
життя ветерана праці, учасника
війни Миколи Терентійовича Коржа.
Уродженець Одеської області, він пройшов складний і
цікавий шлях. Почав працювати
14-річним — на радіовузлі: юнаком уже знався на електриці, умів
складати радіосхеми. Після служби в армії підкорював цілину, за
що нагороджений медаллю «За
освоєння цілинних земель» (1958
р.) Тоді ледь не загинув під комбайном. Сім днів лікарі боролися
за його життя. І врятували з Божою поміччю. Недарма ж народився на Спас...
Небайдужий, енергійний і невгамовний, він завжди знаходив

собі роботу і заняття до душі. Ремонтував холодильні установки у
Подільському гастрономі Києва,
очолював профспілку, був секретарем комсомольської організації.
А коли почалося спорудження
Київської ГЕС, став одним із першопрохідців великого будівництва: очолив важливу складову
ланку — робітничу їдальню № 1,
що знаходилася в котловані народжуваної гідроелектростанції.
Хоча, коли йому запропонували
цю роботу, спочатку заперечив:
«Я ж не фахівець». Проте начальник штабу І. В. Реутов не хотів
цього й слухати: «Було б бажання, а навчитися можна. І на цьому
поставимо крапку».
І Микола Терентійович учився. Допомагали освоювати організацію виробництва і досвідчені
кулінари, які з’їхалися сюди звідусіль, і колишні колеги, випускники
кулінарних училищ. А нагодувати
треба було немало-небагато —
3 000 робітників та службовців.
До того ж — смачно і калорійно.
Тоді їдальня працювала майже цілодобово, у три зміни. І Микола Терентійович часто ночував
тут, у своєму маленькому кабінеті…
Багато літ промайнуло відтоді. Та вже навіть у поважні свої
роки він все одно не залишав роботу — працював енергетиком в

Вишгороде, доле моя!
Володимир ЛЯХ,
почесний громадянин
міста Вишгорода

22 серпня

столицею не був вирішеним — і нам, аби добратися до Києва, треба було пішки чимчикувати до
Водогону, а звідти курсував автобусний маршрут № 21 до Куренівського ринку. Та ми цим особливо і не переймалися. Тим більше, що невдовзі була збудована автодорога, що тепер зветься
вулицею Набережною, і автобус почав ходити до
Вишгорода.
Існували у нас так звані культурні програми.
Біля скупчення брандвахт зробили танцювальний майданчик, і вечорами вільна від роботи
молодь танцювала «до упаду» на цьому майданчику. А найбільше мені подобалися культпоходи
на матчі київського «Динамо» з приїжджими командами.
І дарма, що їздити приходилося вантажівками, обладнаними для перевезення людей. Ці
маленькі незручності компенсувалися масою позитивних емоцій від присутності на стотисячному, ущерть заповненому вболівальниками центральному стадіоні, де динамівці, здається, не
програвали жодного домашнього матчу.
Особливо ж запам’ятався матч, по завершенні якого диктор стадіону оголосив, що київське «Динамо» уперше здобуло звання чемпіонів
Радянського Союзу. Що в цей момент творилося
на стадіоні — треба було бачити! Люди виймали
з-під себе газети, на яких сиділи, скручували їх і
запалювали, як факели.
Уявляєте собі стотисячну аудиторію з факелами в руках? А я був присутнім і безпосереднім
учасником цього дійства. Диктор схвильованим і
стурбованим голосом безперервно закликав потушити факели, але вони догоріли до кінця і були
акуратно потушені.
І ніякої шкоди ні стадіону, ні одне одному цим
факельним тріумфом, дякувати Богу, завдано
не було. На завершення ж футбольної теми хочеться наголосити на тому, що найбільш принциповими матчами були матчі з московськими
командами, яких кияни не любили.
І стотисячна чаша стадіону надавала нашим
динамівцям таку потужну моральну і психологічну підтримку, що футболісти просто не мали
права програвати московським командам. Це
був своєрідний прояв українського патріотизму.
До речі, років через двадцять, а може, й більше,
в одній із телепередач показали той факельний
тріумф, який відбувся, здається, у 1962 році.
А тим часом будівництво набирало темпів,
поповнювались новими людьми робітничі колективи, вкрай потрібно було житло, бо брандвахт
уже давно не вистачало. Збудували щось близько тридцяти бараків, але цього було замало.
Будівництво ж капітальних житлових будинків
спочатку просувалося не дуже потужно. Можливо, одною з вірогідних причин був задум московських мудрачелів обійтися на будівництві Київської ГЕС тимчасовим житлом, а всіх мешканців
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одній із організацій Вишгорода,
був головою ветеранської організації «Вишгородсільрибгоспу».
Має понад 60 років трудового
стажу та низку пам’ятних медалей та нагрудних знаків. Майор у
відставці. Член міської ветеранської організації, донедавна —
учасник міського хору «Ветеран».
Пишається своїми синами, донькою, онуками, які народили вже й
правнуків.
19 серпня Миколі Терентійовичу Коржу виповнилося 85.
Нехай здоровиться йому, нехай
буде радісним кожен день! Адже
на його очах щодня гарнішає і
розбудовується рідний Вишгород, біля витоків перетворення
якого — із маленького села на
квітуче місто — разом зі своїми
однодумцями стояв і він.

тимчасового житла по завершенні будівництва
перекинути на нові «стройки комунізма».
Та не так сталося, як гадалося. Воістину:
якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи Йому про
свої плани.
У 1964 році був урочистий пуск першого
агрегата. Основні обсяги будівельних робіт скорочувались, а їхати кудись на нові будови ні в
кого особливого бажання не з’являлося.
Дехто, правда, з моїх знайомих, не маючи
надії на отримання квартири у Вишгороді, подалися на будівництво Трипільської ГРЕС і там
остаточно осіли. А основна маса людей залишилася у Вишгороді. Багато хто дуже швидко знайшов собі роботу в Києві.
Ну, а я, ваш покірний слуга, 10-го листопада ц. р. відзначатиму 55-ту річницю свого проживання у Вишгороді. 55 років — багато це чи
мало? Мабуть — таки багато. Бо приїхав сюди
парубком, тут став батьком двох дочок, одна з
яких педагог і вже пенсіонерка, інша — інженерекономіст та інженер-програміст. Пізніше став
дідом чотирьох чудових, талановитих онучок, а
незабаром буде вже півтора роки, як я маю статус прадіда.
Але життя — річ швидкоплинна і промайнуло, як одна мить. Інколи згадую старе село Вишгород, яке я сходив уздовж і впоперек. Пригадую,
якось ішов вузеньким провулком (орієнтовно цей
провулок був десь між спорудою колишнього
тресту «Південатоменергобуд» і дитячим садочком): бачу, на лавці біля паркану сидить старенький дідусь. Коли я порівнявся з його оселею, він
раптом попросив мене: «Синку, візьми мене і однеси у двір, бо я вже втомився гуляти. Не бійся,
я не важкий».
І тільки тут я помітив, що в нього немає обох
ніг. Заніс я його у двір, посадив туди, де він сказав, попрощався і пішов у своїх справах. На другий день зустрів Володю Комашкова і розповів
йому про цього дідуся. Володя сумно посміхнувся і промовив: «Повезло тобі. То мій рідний дід,
якому на війні одірвало обидві ноги. Я його майже щодня або виношу з двору на прогулянку, або
навпаки — заношу у двір чи в хату».
Уже давно немає того вузенького провулочка, а він час від часу виринає перед очима у спогадах. Про теперішній Вишгород мені, сказати
по правді, говорити не дуже хочеться, бо масове
зведення хмарочосів мені видається і недоречним, і абсурдним, але кому зараз цікава думка
80-літнього діда-пенсіонера. Питання риторичне.
Та що б там не було, Вишгород справді став
моєю долею. Вишгородському періоду мого життя я приділив багато уваги у моїй книзі «Спогади.
Роздуми. Публіцистика». І все ще не втрачаю надії на те, що знайдеться меценат, який профінансує видання книги, бо я сам на це не спроможний
і був би безмежно вдячний за допомогу. А поки
що книга набрана і зверстана в електронному
варіанті. Мої контактні телефони: 098-306-73-41
та (04596) 52-173.

Без цивілізації — на природі

ПЛАСТ для дітей
і дорослих
Із соціальних мереж
Серпневий тиждень на мальовничих
берегах Дніпра тривав табір «Знайомтесь:
Пласт», створений для тих, хто хотів би
приєднатися до Національної Скаутської
Організації України – ПЛАСТу. Охочими
спробувати життя на природі, зануритися в
неймовірну пластову атмосферу стали вишгородчани та мешканці району.
Сім таборових днів досвідчені пластуни з
Вишгорода, Ірпеня та Києва ділилися знаннями, уміннями, спогадами та чаром пластування: виживанням без звичних благ цивілізації,
в’язанням таборових споруд (брама, стіл, щогла тощо), куховаренням в польових умовах,
наданню першої медичної допомоги. А пісні,
танці, банси, ігри, квести, сюрпризи, нічні сполохи, романтичні ватри!.. А ходіння на каяках
(спортивних човнах), якому професійно навчав
один із учасників табору — Владислав Корінний.
У неділю, 9 серпня, табір відкрив свою браму для гостей. Це була чудова нагода у день
Вишгорода перенестись до Княжих часів у
цікавому квесті, а на вечірній ватрі стати глядачами імпровізованих виступів учасників табору.
В іграх і забавах пластуни й охочі до Пласту
не забувають про тривожні події в Україні, тому
спільно плетуть маскувальну сітку для потреб
АТО. Метою табору є бажання розвинути пластову діяльність у Вишгородському районі. Це
вдалося завдяки активній підтримці Вишгородської райдержадміністрації, а також зусиллями
місцевих пластунів. Сподіваємося, що такі акції
будуть проходити й надалі, щоб пластовий рух,
ідеї, які наразі є такими актуальними, поширювалися серед української молоді та змінювали
нашу країну на краще.
ФОТО — Василь КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 24 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:25 ТСН-Тиждень
09:55 Марш
Незалежностi. Пряма
трансляцiя з Майдану
Незалежностi
10:45 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
11:15 М/ф «Рапунцель»
13:05 М/ф «Джунглi. У
пошуках Марсупiланi»
15:10 Х/ф «Автостопом
по галактицi»
17:10 Х/ф «Я, робот»
19:30 ТСН
20:15 Концерт
«Незалежнiсть - це ти»
22:10 Х/ф «День
Незалежностi»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:00 Д/п «Битва за
Днiпро»
09:20 Т/с «Кирило i
Мефодiй. Апостоли
слов’ян»
13:10 Д/п «Битва за
Днiпро. Нова iсторiя»
15:45, 22:30 Х/ф «Битва
за свободу»
18:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Гвардiя»

01:30 Х/ф «Залiзний
кулак»
УТ-1
08:45 Кориснi поради
09:10 Як Україна
вiдзначала День Прапора
09:55 ТРАНСЛЯЦIЯ
УРОЧИСТОСТЕЙ
З НАГОДИ ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ
10:50 Мелодiя двох
сердець
13:10 Новини.
Спецвипуск
13:20 Д/ф «Без права на
славу» iз циклу «Я - вiйна»
14:00 Вiкно в Америку
14:30 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
16:10 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
17:00 Д/ф «Сходи Якова»
18:00 Х/ф «Нескорений»
20:00 УРОЧИСТОСТi
З НАГОДИ ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
22:40 На пам’ять
ТРК «УКРАїНА»
05:50 «Подiї тижня» з

Олегом Панютою
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з «Україною». День
Незалежностi
07:00, 08:00, 19:00 Подiї
09:00, 10:55 Т/с «Бридке
каченя»
09:55 Подiї. Спецiальний
випуск
14:00, 21:00 Т/с «Дорога
в порожнечу»
18:00, 04:35 Т/с «Клан
ювелiрiв»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш:
перезавантаження»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Шуми,
мiстечко!»
07:10 Сильнi свiту цього
08:00, 14:50 Дива
блакитної планети: сiм
континентiв
09:00 Урочиста
церемонiя нагородження
«Людина року-2014»
12:50 Дика природа
16:00 Сiм чудес України.
Качанiвка

16:30 Євромакс
17:00 Вiдлуння
17:40 Концерт Тараса
Петриненка «Бути!»
19:00 Вiдомий Всесвiт
19:50 «Кумири»
20:00 Ювiлейний вечiр
Андрiя Демиденка «На
вiдстанi душi»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:05 М/ф «Чарiвний
горох»
10:20 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
11:25 М/ф «Як козаки... «
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянка-селянка
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Бiйцiвський клуб
СТБ

06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 Х/ф «За двома
зайцями»
09:55 День Незалежностi.
Українцi. Народженi
вiльними
10:55 Х/ф «Знахар»
13:25 Україна має
талант!-3
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
18:30 За живе!
20:00 Хата на тата
22:35 Детектор брехнi-7
23:30 Один за всiх»
НТН
07:15 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
10:00 Х/ф «Капiтан Немо»
14:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
15:30 Х/ф «Дiти
шпигунiв-2: острiв
нездiйснених надiй»
17:25 Х/ф «Дiти
шпигунiв-3: гру
завершено»
19:00 Свiдок
19:30 Х/ф «Вiй»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-9»
23:45 Т/с

«Елементарно-2»
НОВИЙ КАНАЛ
05:55, 06:45 Kids Time
06:00 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
06:50 Т/с «Друзi»
10:40 Х/ф «Дивись, хто
говорить»
12:30 Х/ф «Дивись, хто
говорить-2»
14:00 Х/ф «Герiальнi дiти»
15:50 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
17:55 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»
20:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi-2»
21:50 Х/ф «Ломбард»
23:40 Х/ф «Дивись, хто
говорить-3»
МЕГА
09:50, 10:40, 11:30 Мегаїжа. Парк атракцiонiв.
Лiтак. Мега-готель
12:20. 13:10, 14:10 Очима
пiнгвiнiв. Подорож.
Першi кроки. Пташенята
дорослiшають
15:10, 16:10 , 17:00 У
пошуках пригод
18:00, 18:50 Мiстична

Україна. Мольфари
19:40 Позаземнi
цивiлiзацiї
20:30, 21:30, 22:30
Екстремальний свiт
23:30 Європейський
покерний тур
ТРК «КИїВ»
07:00 Ранок по-київськи
09:55 Марш
Незалежностi
10:45 Вiдкритий
мiкрофон
11:00, 22:00
Телемарафон,
присвячений Дню
Незалежностi України
21:00 Святковий концерт
«I, CULTURE Orchestra»
22:55 Українська
Нацiональна лотерея
23:00 Столичнi телевiзiйнi
новини
23:25 Концерт LADY
OPERA «EUROPE»
K1
06:00 Спецiя
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 Орел i Решка.
Шопiнг
15:00, 19:10 Орел i Решка
17:10 Звана вечеря
21:00 КВН на БIС
22:00 Х/ф «Моє велике
грецьке лiто»
23:50 Х/ф «Жiнки»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00 Марафон до Дня
Незалежностi України
«Україна вражає»
09:10 Д/ф «Квiтка. Голос
в єдиному екземплярi»
09:55 Офiцiйнi заходи
до Дня Незалежности
України
10:45 Х/ф «Формула
кохання»
12:30 Т/с «Вангелiя»
16:30 Жди меня. Украина
17:50 Новини
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 Подробицi
20:30 Концерт «Мрiя про
Україну»
22:50 Т/с «Вогнем i

мечем»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Д/ф «Перша
вiтчизняна. Другий
фронт»
14:50, 16:20 Х/ф
«Поводир»
17:50 Д/ф «Добровольцi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Концерт «Океану
Ельзи»
23:20 Х/ф «Iмперiя
вовкiв»
5 КАНАЛ
07:55, 22:55, 23:55
Погода в Українi
09:55 Наживо: Парад
Незалежностi
13:55, 16:55 Погода на
курортах
21:00 Наживо: Концерт
класичної музики з
нагоди 24-ої рiчницi
Незалежностi України

В I В ТО Р О К , 2 5 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-3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:30 Т/с «Свати - 5»
21:30 Т/с «Байки Мiтяя»
2+2
09:00 Люстратор 7.62
09:10 Секретнi матерiали
09:25 Д/п «Очима воїна»
10:20 Д/п «Голлiвуд проти
мафiї»
11:25 Х/ф «Герої»
14:00 Т/с «Зоряна брама»
16:00 Вiдеобiмба
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
19:50 Товариський матч

Андерлехт (Бельгiя) Динамо (Київ)
22:00 Х/ф «Темна сила»
УТ-1
08:45 Кориснi поради
09:00 Вiчне
09:05 ДПКЄ.
Нацiональний вiдбiр.
Фiнал
11:45 Подорожнi
12:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:05 Казки лiрника
Сашка
15:15 Хочу бути
15:40 Фольк-music
16:45 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
17:20 Перша студiя
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:50 Про головне
19:40, 21:45 З перших
вуст
19:55 Д/ф «Сходи Якова»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «Кардинал
Мар’ян Яворський»
23:00, 00:00 Пiдсумки

23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
09:15, 04:00 Зоряний
шлях
10:15, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Дорога
в порожнечу»
18:00, 04:35 Т/с «Клан
ювелiрiв»
21:30 Лiга чемпiонiв
УЄФА «Шахтар» (Україна)
- «Рапiд» (Австрiя)
23:40 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10 Вiдомий Всесвiт
09:50, 13:30 Цивiлiзацiя
Incognita
10:00, 16:40 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта полiтика
14:00 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:10, 18:40, 21:20 Х/ф
«Дикуни»

15:40, 23:50 «Кумири»
15:50, 23:25 Дива
природи
17:35 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:10 Сiм чудес України.
Чернiвцi
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Нанi Брегвадзе
20:00 Володарi морiв
21:35 Сильнi свiту цього
22:30 Всесвiт
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
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
14:35, 19:00 Панянкаселянка
15:35 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
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

«Елементарно-2»

СТБ
08:20 Все буде смачно!
09:15, 18:30 За живе!
10:40 Зiркове життя.
Окiльцювати зiрку
11:20 Битва екстрасенсiв
13:15 Україна має
талант!-3
20:00, 22:45 Врятуйте
нашу сiм’ю-4
23:45 Один за всiх

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
20:55 Х/ф «Дiлова жiнка»
23:10 Х/ф «Їж, молися,
кохай»

НТН
05:10 Речовий доказ
05:40 Легенди
бандитського Києва
06:05 Х/ф «Вiй»
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
Свiдок
09:00 Випадковий свiдок
09:20 Народний кухар
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-9»
13:20 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри-10»
15:15 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Охоронець-2»
23:45 Т/с

МЕГА
08:30, 16:40 Правила
життя. Цiна розлучення.
Хiмiя на молоцi
09:20, 15:50 У пошуках
iстини. Таємниця
тризуба. Олена
Блаватська: у змовi з
духами
10:10 Шукачi. Велика
фiнська стiна
10:50, 17:30 Мiстична
Україна
11:40 18:20 Секретнi
територiї
12:30 Синя безодня.
Опен Бей
13:20, 21:00 Вижити у
Венесуелi

23:00 Бiйцiвський клуб

«Елементарно-2»

СТБ
08:10 Все буде смачно!
09:05, 18:30 За живе!
10:30, 11:15 Зiркове
життя. Заможнi та
незамiжнi. Оголенi та
знедоленi
12:10 Битва екстрасенсiв
14:00 Хата на тата
20:00, 22:45
МайстерШеф-5
23:55 Один за всiх

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху?-4
21:00 Х/ф «Не для дiвчат»
22:50 Х/ф «Дюплекс»

14:10, 14:40, 20:00, 20:30
Скарби зi звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод. Марокко. Iталiя
21:50 Очима пiнгвiнiв.
Першi кроки
22:40 Жертви природи.
Атака леопарда
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 Столичнi
телевiзiйнi новини
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 Столиця
21:25 «Київський ринг» з
Реною Назаровою
22:30 Київськi iсторiї
22:55 Українська
Нацiональна лотерея
23:25 Життєвi iсторiї

K1
08:10 Мультфiльми
09:40, 16:00 Файна
Юкрайна
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 Орел i Решка
17:10 Звана вечеря
19:10 Орел i Решка.
Шопiнг
20:00 Орел i Решка.
Курортний сезон
21:00 КВН на БIС
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10 Ранок з
IНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с «Райськi
яблучка»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... « з Леонiдом
Каневським
12:50 Судовi справи
14:50 Сiмейний суд
15:45 Т/с «Вангелiя»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:40, 03:50 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
23:30 Т/с «Вогнем i

мечем»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Х/ф «Поводир»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Д/ф «Спецназ.
Повернутися живими»
14:05 Д/ф «Братство
Червоного Хреста»
16:50 Концерт «Океану
Ельзи»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
09:32 Кордон держави
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
15:32, 05:15 Машина часу
16:15, 16:32, 17:15, 17:32,
18:14, 03:15 Україна понад усе!
18:32 Велика полiтика
20:00, 21:10 Погляд
23:00 Час новин

СЕ Р Е ДА, 2 6 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 Маша i
ведмiдь
09:30 Чотири весiлля-3
10:50 Мiняю жiнку
12:20, 20:30, 21:45 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»
22:45 Т/с «Байки Мiтяя»
2+2
07:50, 19:00 ДжеДАI
08:30, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:00 Люстратор 7.62
09:10 Секретнi матерiали
09:25 Д/п «Очима воїна»
10:20 Д/п «Голлiвуд проти
мафiї»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:15, 00:30 Т/с «Дюна»
14:00 Т/с «Зоряна брама»
16:00 Вiдеобiмба

17:30, 00:00 Реал-Бодрiт
17:55 6 кадрiв
19:20 Цiлком таємно
20:20 Т/с «Череп i костi»
21:20 Х/ф «Зрадник»

21:45 З перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Тепло. Ua

УТ-1
08:35 Паспортний сервiс
08:45 Кориснi поради
09:00, 05:45 Вiчне
09:20, 18:50 Про головне
10:20 Губiн: сiльська
атракцiя на три дiї
12:00 Включення з
Кабмiну
13:15, 18:05 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:00 Казки лiрника
Сашка
15:15 Хто в домi хазяїн?
15:40 Як ваше здоров’я?
16:15 Х/ф «Атентат.
Осiнне вбивство в
Мюнхенi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Авторський проект
«Вересень»
21:30 Новини. Спорт

ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
«Україною»
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30, 21:00 Т/с
«Дорога в порожнечу»
18:00, 04:35 Т/с «Клан
ювелiрiв»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:50, 15:10, 18:40, 21:20
Х/ф «Дикуни»
10:00, 16:50 Алло, лiкарю!
11:00, 20:00 Володарi
морiв
12:15 Джаз-коло
13:00 Соцiальний статус:
ваша пенсiя
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї» з

Оксаною Новицькою
16:00, 22:55 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес України.
Чигирин
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Нанi Брегвадзе
21:30 Глобал-3000
23:30 Натхнення
ТЕТ
08:00 МультMIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:35, 19:00 Панянкаселянка
15:35 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Два батька i
два сини»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Випадковий свiдок
09:25 Кримiнальнi справи
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-9»
13:20 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри-10»
15:00, 19:00, 21:30 Свiдок
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець-2»
17:00 Детективи
23:45 Т/с

МЕГА
08:30, 16:40 Правила
життя
09:20 15:50 У пошуках
iстини
10:10 Шукачi. Загадка
Папи Римського
10:50, 17:30 Мiстична
Україна
11:40, 18:20 Секретнi
територiї
12:30 Синя безодня
13:20, 21:00 Вижити у
Венесуелi
14:10, 14:40 Скарби зi
звалища
15:00. 19:10 У пошуках

пригод
20:00, 20:30 Скарби зi
звалища
21:50 Очима пiнгвiнiв
22:40 Жертви природи
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 Столичнi
телевiзiйнi новини
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
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. Курортний сезон
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 «Райськi
яблучка»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... « з Леонiдом
Каневським
12:50 Судовi справи
14:45 Сiмейний суд
15:45 Т/с «Вангелiя»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:40, 03:50 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
23:30 Х/ф «Двоє пiд
дощем»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Мерехтливий»
16:50 Х/ф «Викрадачi
картин»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
5 КАНАЛ
07:05, 07:15, 07:32,
08:10, 08:20, 08:32
Iнформацiйний ранок
07:50 Автопiлот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 15:55,
18:25, 23:45 Погода в
Українi
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
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
22:20, 23:25 Бiзнес час

Ч Е ТВ Е Р , 2 7 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 Чотири весiлля-3
10:55, 12:20, 20:30 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»
21:30 Т/с «Байки Мiтяя»
2+2
08:10, 19:00 ДжеДАI
08:30, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:00, 19:20 Люстратор
7.62
09:10 Секретнi матерiали
09:25 Д/п «Очима воїна»
10:20 Д/п «Голлiвуд проти
мафiї»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:15, 00:30 Т/с «Дюна»
14:00 Т/с «Зоряна брама»
16:00 Вiдеобiмба

17:30, 00:00 Реал-Бодрiт
17:55 6 кадрiв
20:20 Т/с «Череп i костi»
21:20 Х/ф «Без зброї»
УТ-1
09:00 Вiчне
09:20, 18:50 Про головне
10:20 Х/ф «Залiзна сотня»
12:00 Авторський проект
«Вересень»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:00 Казки лiрника
Сашка
15:15 Мультфiльм
15:30 Школа Мерi
Поппiнс
15:50 Надвечiр’я
16:45 Свiтло
17:30 Книга.ua
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою

22:30 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
«Україною»
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30, 21:00 Т/с
«Дорога в порожнечу»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 09:50 Цивiлiзацiя
Incognita
07:50, 15:10, 18:40, 21:20
Х/ф «Дикуни»
10:00, 16:40 Алло, лiкарю!
11:00, 20:00 Володарi
морiв
12:15 Євромакс
13:10 Незвичайнi
культури
14:00, 22:35 Всесвiт

15:40 Кумири
15:50, 23:30 Дива
природи
17:35 Соцiальний статус
18:10, 05:40 Сiм чудес
України. Хотин
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Олександр
Балуєв
21:30 Вiдлуння
22:10 Сильнi свiту цього
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:35, 19:00 Панянкаселянка
15:35 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Серiал «Два батька

i два сини»
23:00 Бiйцiвський клуб
00:50 Т/с «Помста»
СТБ
08:10 Все буде смачно!
09:05, 18:30 За живе!
10:25 Зiркове життя.
Полюби себе такою
11:10 Битва екстрасенсiв
13:05 Врятуйте нашу
сiм’ю-4
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi-5»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Випадковий свiдок
09:25 Кримiнальнi справи
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-9»
13:20 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри-10»
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
07:10 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:20 Х/ф «Шопоголик»
22:20 Х/ф «На вiдстанi
кохання»
МЕГА
08:30. 16:40 Правила
життя
09:20. 15:50 У пошуках
iстини
10:00 Шукачi
10:50, 18:20 Секретнi
територiї
12:30 Латинська
Америка. Пантанал
13:20, 21:00 Вижити у
Венесуелi. Джунглi.
14:10, 14:40, 20:00. 20:30
Скарби зi звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод

17:30 Мiстична Україна
21:50 Таємницi Мiссiсiпi.
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
09:30 Київ-музика
10:00 Телемаркет
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Столичнi
телевiзiйнi новини
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
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. Курортний сезон
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 Т/с «Райськi
яблучка»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... « з Леонiдом
Каневським
12:50 Судовi справи
14:50 Сiмейний суд
15:45 Т/с «Вангелiя»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:40, 03:45 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
23:35 Х/ф «Малахольна»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Х/ф «Мiський
командо»
11:50, 13:20 Х/ф
«Наскрiзнi поранення»
12:45, 15:45 Факти. День
16:30 Х/ф «Три iкси»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
5 КАНАЛ
07:50 Автопiлот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 15:55,
23:52 Погода в Українi
08:45 Драйв
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
00:32 Кримiнальнi новини

ТЕЛЕпрограма
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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 8 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 Маша i
ведмiдь
09:30 Чотири весiлля-3
10:50 Мiняю жiнку
12:20 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»
20:10, 20:50
«Мультибарбара»
21:15 Вгадай ящик
22:15 Свiтське життя
23:15 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв»
2+2
08:30, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:00 Люстратор 7.62
09:10 Секретнi матерiали
09:25 Д/п «Очима воїна»
10:20 Д/п «Голлiвуд проти
мафiї»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:15 Т/с «Дюна»
14:00 Т/с «Кирило i
Мефодiй. Апостоли

слов›ян»
19:20 Х/ф «Без зброї»
21:20 Х/ф «Дiм, де
сходить сонце»
23:05 Х/ф «28 днiв по
тому»
УТ-1
08:35 Паспортний сервiс
08:45 Кориснi поради
09:00 Вiчне
09:20, 18:50 Про головне
10:20 Х/ф «Нескорений»
12:20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
15:00 Казки лiрника
Сашка
15:25 Спогади
16:05 Театральнi сезони
16:35 Вiра. Надiя. Любов
17:30 Д/с «Про Нью-Йорк
iз любов’ю»
18:15, 02:20 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 KYEV FASHION
PARK. «Ми тут живемо...»
21:30, 05:25 Новини.
Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Перша студiя

23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
10:15, 19:45, 03:35 Токшоу «Говорить Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Дорога
в порожнечу»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Х/ф «Волошки для
Василiси»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:50, 15:10, 18:40, 21:20
Х/ф «Дикуни»
10:00, 16:50 Алло, лiкарю!
11:00, 20:00 Володарi
морiв
12:15 «Rock Time» з
Петром Полтарєвим
13:00 Соцiальний статус
14:00, 22:30 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї» з
Оксаною Новицькою
16:00, 23:25 Дива
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес України.
Золочiв

19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Олександр
Балуєв
21:30 Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя
23:50 Кумири
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:40 Панянка-селянка
15:40 Вiталька
16:55 Країна У
18:00 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба»
20:10 М/ф «Крижане
серце»
22:00 Х/ф «Красуня»
СТБ
06:45 Х/ф «Салон краси»
08:20 Х/ф «Дорога моя
донечко»
10:15 Х/ф «Пiзнє каяття»
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Нацiональне

талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 03:15 Випадковий
свiдок
09:25 Кримiнальнi справи
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: ЛасВегас-9»
13:20 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри-10»
15:00, 19:00 Свiдок
15:15 Т/с «Охоронець-2»
17:00 Детективи
19:30 Х/ф «Охоронець-2»
21:20 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Помста»
23:10 Х/ф «Король клiтки»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:40 Звичка женитися
23:00 Суперiнтуїцiя

МЕГА
08:30. 16:40 Правила
життя. Краса вимагає
жертв. Як легко схуднути
09:20. 15:50 У пошуках
iстини. Смерть чирвової
королеви. Таємниця
вбивства комкора
Котовського
10:00 Шукачi. Золотий
обоз Наполеона
10:50, 17:30 Мiстична
Україна. Таємниця
смертi. Iнше життя.
Характерники
11:40, 18:20 Секретнi
територiї. Марс.
Батькiвщина богiв.
Космiчнi мандрiвницi
12:30 Вражаюча
Атлантика
13:20, 21:00 Вижити у
Венесуелi. Втома. Торець
14:10, 14:40, 20:00,
20:30 Скарби зi звалища.
Пiдводний човен.
Пейнтбольний кулемет.
Кулемет Гатлiнга. Купа
антикварiату
15:00. 19:10 У пошуках
пригод. Куба. Мальта
21:50 Таємницi Мiссiсiпi.

Великий потоп
22:40 Жертви природи.
Лев, камера, напад!
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 Столичнi
телевiзiйнi новини
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
06:00 Спецiя
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. Курортний сезон
17:10 Звана вечеря
21:00 КВН на БIС
22:00 КВН
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:45
Новини
07:10, 08:10 Ранок з
IНТЕРом
09:10 Т/с «Райськi
яблучка»
12:00 Д/с «Слiдство
вели... « з Леонiдом
Каневським
12:55 Судовi справи
14:50 Сiмейний суд
15:45 Т/с «Вангелiя»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:40, 03:40 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
23:35 Х/ф «Талановитий
мiстер Рiплi»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 01:05 Х/ф «Лунi
Тюнз знову у справi»
11:55, 13:20 Х/ф
«Недосяжний»
12:45, 15:45 Факти. День
16:50 Х/ф «Три iкси.
Новий рiвень»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
23:10 Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Тайм
06:28 Ранок iз Бiблiєю
06:30, 00:32 Мiсцевий час
06:40, 10:20, 00:50 Огляд
преси
07:50 Автопiлот-новин
13:10, 14:10 День
14:32 Феєрiя мандрiв
15:32 Фактор безпеки
16:15, 16:30, 17:15, 17:32,
18:14 Україна - понад усе!
18:32 Полiгон
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Хронiка тижня
00:40 Кримiнальнi
новини

СУБОТ А , 29 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:30 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
08:55 Свiтське життя
09:40 Х/ф «Лiки для
бабусi»
13:05 Вгадай ящик
14:05 Сказочная Русь
14:45 Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал
15:45, 21:15 Вечiрнiй
квартал
18:30 Розсмiши комiка
20:15 Українськi сенсацiї
23:10 Х/ф «Двадцять вiсiм
тижнiв потому»
2+2
06:40 Нове «Шалене
вiдео по-українськи»
10:10 Вайпаут
12:00 Top Gear
13:00 ДжеДАI
14:00 Реал-Бодрiт
15:00 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
17:00 Х/ф «Три дюйми»
19:20 ЧУ. 6 Тур. ВолиньОлiмпiк
21:30 Х/ф «Командо»
23:20 Х/ф

«Розвiдка-2023»
УТ-1
08:20 АгроЕра. Пiдсумки
08:35, 00:05
Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09:10 Казки лiрника
Сашка
09:20 Хочу бути
10:00 Український корт
10:30 Книга.ua
10:55 Д/с «Про Нью-Йорк
iз любов›ю»
11:40 Д/ф «Стародавнi
китайськi скарби»
12:25 Свiтло
13:00 Театральнi сезони.
Останнє iнтерв›ю з
Богданом Ступкою
14:00 Телевистава
«Украдене щастя»
17:10 «У нас є все».
Концертна програма
Павла Зiброва
19:10 Гра долi
19:30 Х/ф «Камiнний
хрест»
21:00 Новини
21:40 На пам’ять
22:15 «Iнша музика» з
Олексiєм Коганом

22:40 Мегалот
23:00 День янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
10:10 Зоряний шлях.
Субота
11:10 Х/ф «Волошки для
Василiси»
13:10, 15:20 Т/с «На
шляху до серця»
17:50, 19:40 Т/с
«Ненавиджу й кохаю»
22:20 Х/ф «По слiду
Фенiкса»
ТОНіС
09:50 Ландшафтнi iгри
10:00 Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя
11:15 Х/ф «Кумедна
мордочка»
14:00 За сiм морiв
14:50 Всесвiт
16:00 Цивiлiзацiя
Incognita
16:20 Мистецтво i час
16:30 Сiм чудес України.
Дубно
16:50 Концерт Миколи
Мозгового «Вiра, надiя,

любов»
19:00 Вiдомий Всесвiт
20:00 Вiдверта полiтика
22:00 Х/ф «8 з
половиною»
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»
10:55 М/ф «Пригоди
крихiтки паровозика»
12:30 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
13:45 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
15:30 Х/ф «Бунтарка»
17:30 Х/ф «Неймовiрне
кохання»
20:00 Вiталька
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!

талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
13:50 «Зваженi та
щасливi-5»
19:00 «Х-Фактор-6»
21:55 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
НТН
05:55 Х/ф «Чотири
листи фанери, або Два
вбивства в барi»
07:15 «Детективи»
11:30 Речовий доказ.
Вiдплата. Око за око
12:00 Головний свiдок
13:00 Правда життя.
Майстер на всi руки
13:40 Легенди карного
розшуку
16:00 Т/с «Холостяки»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець-8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки-2»
23:00 «Голi та смiшнi»

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Нацiональне

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:50 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:05 М/с «Пiнгвiни

«Адмiрала Нахiмова»
20:35 Свiтськi хронiки
21:00 Євромакс
21:35 Сильнi свiту цього
22:00 Х/ф «Омар
Мартiнес»

10:50 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
12:45 МайстерШеф-5
16:00 Х-Фактор-6
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 «Мiстичнi iсторiї-7»
з Павлом Костiциним
20:55 Один за всiх
22:30 Детектор брехнi-7
23:30 Х/ф «Дорога моя
донечко»

Мадагаскару»
08:55 Файна Юкрайна
10:45 Хто зверху?-4
12:40 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»
14:45 Х/ф «Дiлова жiнка»
17:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi-2»
18:55 Х/ф «Мачо i ботан»
21:00 Х/ф «Мачо i
ботан-2»
23:05 Х/ф «Крутi кекси»
МЕГА
08:10, 09:00 Шаленi
розумники
09:50, 10:20, 10:40, 11:10,
11:30, 12:00, 20:10, 20:40,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Iгри розуму
12:20. 13:10, 14:10
Таємницi Мiссiсiпi. У
владi холоду. Великий
потоп. Дельта Блюз
15:10, 16:00, 16:50 У
пошуках пригод. Намiбiя.
Сiнгапур. Японiя
17:40, 18:30, 19:20
Мiстична Україна. Родовi
прокляття. Часовi тунелi.
Подорожi у часi. Проклятi
скарби

23:00 Анатомiя злочину.
Серологiя i аналiз кровi
ТРК «КИїВ»
08:00 Ранок по-київськи
09:30 Київ-музика
10:00 Телемаркет
13:00 FASHION KNUKIM
14:05 Служба порятунку
14:40, 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 Столичнi телевiзiйнi
новини
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
07:40 Чи знаєте ви, що...
08:10 Мультфiльми
09:20 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
11:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
12:30 Х/ф «Розбишака»

14:25 Файна Юкрайна
16:20 Розсмiши комiка
17:15 Орел i Решка.
Шопiнг-2015
18:15 Орел i Решка
22:00 КВН
ІНТЕР
05:55, 20:00 Подробицi
06:35 Мультфiльм
07:10, 09:30 Х/ф «Капiтан
Немо»
08:40 Школа доктора
Комаровського
12:00 Т/с «Снайпери.
Любов пiд прицiлом»
20:30 Великий бокс.
Олександр Усик - Джоннi
Мюллер
00:00 Х/ф «Як украсти
дiамант»
ICTV
05:40 Факти
06:05 М/с «Пригоди
мультинят»
06:45 Секретний фронт
07:35 Антизомбi
08:35 Дiстало!
09:35 Громадянська
оборона
10:30 Iнсайдер

11:30, 13:00 Х/ф «Мiсце
зустрiчi змiнити не
можна»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Мисливець за
головами»
22:10 Х/ф «День бабака»
5 КАНАЛ
09:15 Мамина школа
09:32 Укравтоконтинент
09:50 Снiданок з «Iскрою»
10:32 «ПроОбраз» з
Наталкою Фiцич
11:10 Автопiлот-тест
11:32 Майстри ремонту
13:10 Драйв
14:32, 23:32 Iсторiя успiху
16:32 Феєрiя мандрiв
17:15 Мiграцiйний вектор
18:05 Фiнансовий
тиждень
18:32 Фактор безпеки
19:25, 20:10 Експертна
тема
21:10, 00:32 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:32 Невигаданi iсторiї

НЕДIЛЯ, 30 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:00 Лото-забава
09:40 М/ф «Ескiмоска-2:
пригоди в Арктицi»
09:45 Маша i ведмiдь
10:15 ТСН
11:00, 12:00 Свiт
навиворiт: Камбоджа
13:00 Iнспектор Фреймут
14:45 Територiя обману
15:45 Повернiть менi
красу
16:55, 18:05 Чотири
весiлля-4
19:30, 05:25 ТСНТиждень
21:00 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
2+2
06:40 Нове «Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 Бушидо
10:00 Богатирi
11:00 Люстратор 7.62
12:00 Цiлком таємно
13:00 Секретнi матерiали
14:00 Реал-Бодрiт
15:00 Х/ф «Хакери»
17:00 Х/ф «Командо»
19:15 ЧУ. 6 Тур. Днiпро -

Карпати
21:30 Профутбол
23:15 Х/ф «На старт,
увага, оммм!»
УТ-1
08:40 Тепло.Ua
09:10 Як це?
09:30 Хто в домi хазяїн?
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
10:40 Спогади
11:15 Х/ф «Камiнний
хрест»
12:50 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
12:55 Х/ф «48 годин на
день»
14:30 Фольк-music
15:40 Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
16:00 Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
17:35 Театральнi сезони
18:20 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна
музика
23:00 День янгола

ТРК «УКРАїНА»
07:10 Реальна мiстика
09:00 Х/ф «По слiду
Фенiкса»
11:00 Т/с «На шляху до
серця»
17:10, 20:00 Т/с
«Недотрога»
19:00, 05:50 «Подiї тижня»
з Олегом Панютою
22:00 Т/с «Ненавиджу й
кохаю»
ТОНіС
07:50 Натхнення
09:50 Цивiлiзацiя
Incognita
10:00 Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням
11:15 Х/ф «Дикуни»
13:15 За сiм морiв
14:00 Щоденник для
батькiв
14:50 Дика природа
15:50 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
17:00 Ювiлейний концерт
Миколи Мозгового
19:00 Загадки загибелi

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»
11:25 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
12:55 М/ф «Павутина
Шарлотти-2: Велика
пригода Вiлбора»
14:20 Х/ф «Неймовiрне
кохання»
16:50 Х/ф «Бунтарка»
18:50 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба»
21:00 Х/ф «Красуня»
23:10 Дайош молодьож!
СТБ
08:55 Все буде смачно!
09:50 Караоке на Майданi

Передплачуйте газету «Вишгород».

НТН
06:45 Т/с «Холостяки»
10:35 Народний кухар
11:30. 16:05 Легенди
карного розшуку. Лiсовий
фронт
12:00 Агенти впливу
12:55 Х/ф «Не ходiть,
дiвчата, замiж»
14:15 Розсмiши комiка
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:40 Випадковий свiдок
23:00 Головний свiдок
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 09:35 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»

09:40 М/ф «Розслабся,
Скубi Ду»
11:00 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
13:00 Х/ф «Шопоголик»
15:00 Х/ф «Мачо i ботан»
17:05 Х/ф «Мачо i
ботан-2»
19:15 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейрозбiйник»
21:00 Х/ф «Вiдпадний
препод»
23:10 Х/ф «Випускний
iспит»
МЕГА
09:50, 10:20, 10:40, 11:10,
11:30, 12:00, 20:10, 20:40,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Iгри розуму
12:20 Таємницi Мiссiсiпi
13:10 Шамбор: замок
у лiсi
14:10 Одуд: повернення
15:10, 16:00, 16:50 У
пошуках пригод
17:40, 18:30, 19:20
Мiстична Україна
23:00 Анатомiя злочину

ГУ ДФС у Київській області
Повідомлення про прийняття працівника на роботу (за формою згідно з додатком до Постанови
Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413
«Про порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу») надає власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган
(особа) чи фізична особа — до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх
як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Здійснюється це
до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

K1
08:10 Рецепти щастя.
Нова iсторiя
09:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
10:25 Х/ф «Розбишака»
12:20 Розсмiши комiка
13:15 Файна Юкрайна
13:30 Орел i Решка.

Шопiнг 2015
14:30 Орел i Решка
18:20 Вечiрнiй квартал
20:15 Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»
22:00 КВН

20:20 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
22:15 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-2.

ІНТЕР
08:15 уДачний проект
09:10 Готуємо разом
10:00 Орел i Решка.
Ювiлейний-2
11:00 Орел i Решка
12:00 Х/ф «Гувернантка»
13:40 Т/с «Горобини
грона червонi»
17:10 Концерт «Мрiя про
Україну»
20:00 Подробицi тижня
21:30 Т/с «Дар’я»
ICTV
09:05 Зiрка YouTube
11:40 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Мiський
командо»
14:55 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
16:50 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45 Факти тижня

5 КАНАЛ
08:32 Феєрiя мандрiв
09:32, 00:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з «Iскрою»
10:10, 16:10 Кордон
держави
10:32 Полiгон
11:32 Технопарк
12:15 Модне здоров’я
13:05 Дiалоги з
Патрiархом
14:10 Мамина школа
15:32 «ПроОбраз» з
Наталкою Фiцич
16:32 Лiсовий патруль
17:30 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:10, 02:15
Експертна тема
21:00, 01:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20, 04:15 В кабiнетах
22:40 Територiя закону

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Прийнято на роботу нового працівника
Бухгалтеру на замітку

ТРК «КИїВ»
08:00 Ранок по-київськи
09:30 Київ-музика
10:00 Телемаркет
13:00 Приречений на
любов
13:30 «Київський ринг» з
Реною Назаровою
14:35 Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 23:30
Вiдкритий мiкрофон
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 У центрi уваги
19:20, 21:30 Столиця
21:00, 23:00 СТНтижневик
22:30 СТН-спорттижневик
22:55 Українська
Нацiональна лотерея

— засобами електронного зв’язку з використанням
електронного цифрового підпису відповідальних осіб
відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом із копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори
укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Для надання Повідомлення засобами електронного
зв’язку ДФС України розробило спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та надання звітності до «Єдиного вікна подання електронної
звітності» (версія 1.17.0), яке розповсюджується на безоплатній основі, зокрема розміщено в розділі «Платникам податків про електронну звітність» офіційного вебпорталу ДФС України
(http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovaneklientske-program/).

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

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового працює: понеділок — п’ятниця,
зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
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
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22 серпня

Мозаїка

2015 року
Вітання

Читайте на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua
У Сувид на двох колесах
Єпископ Вишгородський Агапіт:
«Молімося за Україну!»
Андрій КОВПАК:
ФОТОрепортаж з парку «Київська Русь»
Формат спілкування у КОДА
Осінній призов на строкову військову службу
30 серпня — велогонка VR120 Race
Каплиця у Межигір’ї
Медовий і Яблучний Спас
та іще чимало цікавого
Вважати недійсними втрачені: диплом КВ № 45274483,
виданий на ім’я Шелест Марії Володимирівни Київським національним лінгвістичним університетом 27.06.2013 р., та
додаток до диплома про вищу освіту 12 ВБ № 427154 на
ім’я Шелест Марії Володимирівни

Музика душі

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

На свято Преображення Господнього, Другого
Спаса, фольклорний колектив «Золотий вік» подарував Вишгороду незабутню зустріч з прекрасним.
Відклавши турботи і справи, вишгородчани та гості
міста поспішали на площу біля Будинку культури «Енергетик», де була призначена зустріч із цим самобутнім
колективом. Утім, через негоду, місце концерту його
організаторам — Вишгородському територіальному
центру соціального обслуговування та Вишгородському
районному Будинку культури «Енергетик» — довелося
трохи скоординувати, запросивши глядачів до зали Будинку культури.
Реакція залу, який після кожної пісні вибухав бурними оваціями, повною мірою підтвердила ці слова — колектив зростає професійно, колектив розширює репер-

З Днем Незалежності!
МИ САМІ БУДУЄМО СВОЮ ДЕРЖАВУ
І ТВОРИМО СВОЄ МАЙБУТНЄ
Шановні земляки!
Ми живемо у найкрасивішому місті найкращої
у світі країни — і ми є центром Європи. Ми самі
повинні збудувати майбутнє для себе, для наших
батьків і дітей.
День Державного Прапора і День Незалежності — це святий день для всіх українців, які віками чекали на власну державу, мріючи про гідне
життя на рідній землі. І сьогодні ми з вами всі разом повинні відстояти цілісність країни, підняти її
економіку та увійти у сім’ю європейських держав
на рівних.
Здоров’я і сили, радості і натхнення зичимо
усій Вишгородській громаді! Зі святом!
Голова Вишгородського осередку
Об’єднання «Самопоміч»
Тетяна БРАЖНІКОВА

туар, включаючи до нього нові пісні, колектив збільшує
число своїх шанувальників. Дорослі дозволяли собі
лише оплески та підбадьорливі вигуки, а дітвора була
безпосереднішою — навіть пританцьовували.
«Золотий вік», музичним керівником якого є Володимир Ткаченко, виконує здебільшого українські народні, є
у них в репертуарі і твори відомих українських поетів та
композиторів, серед авторських — пісні на слова і музику художнього керівника колективу Тамари Шевченко.
Та якою б не була пісня у виконанні «Золотого віку», це
завжди пісня про Україну і пісня за Україну. Про її традиції, про її біль і втрати, про її надії і надбання, заклик
до єднання заради миру і добра, бо Україна — це одне,
що у нас у всіх є спільного. Цей концерт у день великого
релігійного свята – Преображення Господнього — і напередодні великого державного свята — Дня Незалежності — якраз і став отаким місточком єднання українців
— за Україну, за її долю, за її розквіт…

На заміщення вакантної посади

Оголошено конкурс
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорій організаційного
відділу.
Вимоги:
– освіта вища, освітній ступінь: спеціаліст, магістр;
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel);
– досвід роботи в державних установах за фахом не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом не менше 5 років.
Охочі взяти участь у конкурсі надають до конкурсної комісії такі документи:
– заяву встановленого зразка;
– заповнену особову картку (форма

П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
– дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
–
копію
військового
квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних)
– копію документа, який посвідчує
особу (паспорт);
– декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою,
передбаченою Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції».
Претенденти на заміщення вакантної посади мають пройти спеціальну перевірку відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
22.08.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

У виконавчому комітеті

Пісня — заради єднання

Галина МАКАРЕНКО

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб.
Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7
слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2),
«Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6),
«Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Вишгород

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

із виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування – відповідно до статті 11 Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції»
та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних
із виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від
25.01.2012 року № 33/2012.
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь
у конкурсі приймаються – впродовж 30
календарних днів із дня публікації повідомлення – за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 63-а, тел.
(04596) 54-554.

P. S.
Не треба
мені робити
як краще!
Залиште мені
як добре!

Склад погоджувальної комісії з розгляду
спірних питань, що виникли у процесі
проведення громадських слухань щодо
проекту містобудівної документації
(Початок на стор. 2)
Голова Комісії: Рачинський О.
С. — заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник голови Комісії: Ростовцев О. М. — заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Секретар Комісії: Глущенко
А. — представник громадськості,
архітектор
Члени Комісії: Решетнікова М.
С. — в. о. міського голови; Лахтарін І. А. — начальник юридичного
відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради; Василенко
Н. П. — керуюча справами виконавчого комітету Вишгородської
міської ради; Зайченко Т. В. — начальник відділу містобудування та
архітектури апарату виконкому
Вишгородської міської ради; Черняк А. В. — спеціаліст 1 категорії
апарату виконкому Вишгородської міської ради (землевпорядник); Мельник О. В. — спеціаліст 1
категорії юридичного відділу апарату виконкому Вишгородської
міської ради; Поліщук О. Г. — депутат Вишгородської міської ради,
директор Департаменту земельних ресурсів КМДА; Матвійчук О.
В. — депутат Вишгородської районної ради, заступник начальника управління Держземагентства
у Вишгородському районі; Ликов
Д. І. — начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ
Вишгородської РДА; Пироженко
І. В. — директор Вишгородського
історико-культурного заповідника;
Климик В. В. — архітектор, член
Спілки архітекторів України, почесний громадянин міста Вишгорода;
Колєва Л. Ф. — депутат Вишгородської міської ради, архітектор;

Захарченко А. В. — заступник директора ДП «НДПІ містобудування»; Федосенко В. М. — директор
научно-виробничого підприємства
«Технопроект»; Новицький Д. Ю.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Колодзян Ю. Д.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Семенов О. І.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Попов Ю. П.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Слива О. С.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Корнійчук Д. В.
— депутат Вишгородської міської
ради, уповноважений представник громадськості; Данчин О. О.
— уповноважений представник
громадськості;
Ганапольський
А. — уповноважений представник громадськості; Момот О. В.
— депутат Вишгородської міської
ради, представник громадської
організації «Рідне місто» (за погодженням); один представник громадської організації «Молодіжний
парламент» (за погодженням);
один представник громадської
організації «Самопоміч» (за погодженням); один представник
громадської організації «Молода
Країна» (за погодженням); один
представник
Вишгородського
громадського осередку Всеукраїнської громадської організації
«Українська організація хортінгу» (за погодженням); Попов М.
Г. — заступник директора з загальних питань Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».

Відключення світла

Розпоряджень не було
Влас. інф.
До редакції газети «Вишгород» телефонують вишгородці,
«натхненні» інформацією щодо
непростої ситуації в енергетичному секторі України. Запитання одне: «Чи відключатимуть
світло?»
Начальник
Вишгородського
підрозділу
ПАТ
«Київобленерго» Сергій Фороща на запитання
журналістів відповів, що графіки

можливих відключень обов’язково
мають бути погоджені із органами
місцевого самоврядування та офіційно оприлюднені у місцевих ЗМІ.
За інформацією кол-центру
«Київобленерго», куди ми звернулися, аварійні відключення електроенергії провадяться тільки за
розпорядженням чергового диспетчера центральної енергетичної
системи України. На даний час такого розпорядження до «Київобленерго» не надходило.
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