ГЛАВА ДЕРЖАВИ НАГОЛОШУЄ
НА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІТИКІВ
ЗА ПОДІЇ ПОБЛИЗУ ПАРЛАМЕНТУ

Країна поранена війною

Перший дзвоник

Президент Петро Порошенко наголошує, що всі, причетні до організації
подій, які відбулися 31 серпня біля Верховної Ради, мають понести відповідальність.
Глава держави повідомив журналістам, що правоохоронці вже затримали
перших підозрюваних. «Ми вже знайшли
виконавців, будуть знайдені і організатори, які роздавали вудочки, бейсбольні біти, які забезпечили і принесення

зброї», — зазначив Петро Порошенко.
Президент особливо наголосив на
відповідальності політичних сил, які організовували мітинг. «Зараз вони мають
понести відповідальність за це. Бо одна
справа, коли український герой віддає
своє життя на фронті, захищаючи країну від агресора, і у сто разів важче, коли
український воїн, герой, гине у центрі
Києва, стаючи жертвою провокації недалекоглядних політиків, яким потрібно 2-3

додаткових мандати в районній раді», —
сказав він.
«Сьогодні країна поранена війною.
Велика кількість тих, хто повернувся
з фронту, велика кількість зброї. Тому
треба тричі думати тим чи іншим політичним божкам і князькам, коли вони
закликають прийти, та ще й зі зброєю,
під стіни Верховної Ради», — наголосив
Глава держави.
Президент особливо зауважив, що

ці події сталися під час розгляду у Верховній Раді змін до Конституції та під
впливом виборів, що наближаються. «В
будь-який країні, на жаль, політики грають в подібну гру за додаткові відсотки
на виборах і не мають нічого спільного з
інтересами країни», — сказав Петро Порошенко.
Відео див. на сайті газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua (там же —
реакція на події у соц. мережах)

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород», Дмитро ЮРЧЕНКО, Ольга ДУМАНСЬКА, Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Перший дзвоник

У класи — з оркестром > 4-5

Колектив народного танцю «Джерельце» міського ЦТ «Джерело»

ВРГ «Інтелект»

Технічний ліцей НТУУ «КПІ»

Пряма мова
Марія РЕШЕТНІКОВА,
в. о. міського голови:
— Для мене Перший дзвоник — день,
коли серце щемить за школою. Тут дитина
отримує знання і стає громадянином, усвідомлює свою значимість і учиться жити й
працювати в колективі. Школа — це велика родина, з якої починається держава.
Хай небо над усіма українськими містами буде мирним, а школярі зростають
нам на зміну — розумні, здорові, освічені,
ініціативні, здатні по-мудрому розв’язати
будь-які проблеми, налагодити партнерські стосунки з усім світом і показати, що
Україна — найкраща у світі земля, де живуть талановиті і доброзичливі люди!

Олександр ПРИХОДЬКО,
депутат Київської обласної ради:
— Як патріот Вишгорода і Вишгородщини вважаю, що навчальні
заклади на світовому рівні мають насамперед бути у нас. Із усім, що потрібно для навчання і гармонійного
розвитку майбутнього громадянина:
спеціалізованими кабінетами, обладнаними актовим і спортивним залами, теплими стінами та дахом.
Програми мають бути такі, що
розвивають особистість, а приміщення — зручними та безпечними. Роблю
для цього все, що моїх силах і можливостях.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Олександр СЕМЕНОВ,
голова Спілки підприємців:
Спілчани потрудилися на
славу – задоволені всі. Особливо хочеться відзначити членів
Спілки – Ларису Мазурову, Олену Нікорович, Ніну Піддубну,
Марину Мельник, Анжелу Клавдієнко, Вікторію Добровольську,
Оксану Устименко, а також
Миколу Дорошенка, Віктора
Добровольського, Костянтина
Андрощука, Володимира Шелеста, Анатолія Шоку, Валерія
Костюченка.

Чит. на стор. 8

Андрій ПЕЩЕРІН,
президент ВГО «Молода Країна»:
— Сьогодні згадую своїх вчителів, які старалися пробудити в
нас інтерес до навчання та заохотити до творчості, фізкультури і
спорту, допомогти обрати стежку
у дорослому житті, а головне —
зробити із нас порядних людей.
Доземний уклін їм за це!
Зараз, уже дорослими й
успішними на різних теренах, ми
беремо активну участь у шкільному житті. Радіємо успіхам і
допомагаємо у скруті. «Молода
Країна» завжди із вами!

Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міської ради,
голова БФ «Покоління»:
— Подивіться, скільки школярів прийшли в перший навчальний день у вишиванках — цілі
класи!
Ми врешті почуваємося українцями, починаємо спиратися на
своє козацьке коріння, плекати
традиції, що йдуть із глибини віків. Ми врешті робимо духовність
підґрунтям нашого життя.
Так формується людина, суспільство і нація. Слава Україні!

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Звернення Президента щодо голосування у Верховній Раді змін
до Конституції України від 31 серпня 2015 року

Дорогі українці!
Сьогодні
Верховна
Рада у першому читанні
ухвалила зміни до Конституції в частині децентралізації. Це, нарешті,
відбулося після більше ніж річних широких обговорень.
Я свідомо йду на те, щоб поділитися частиною своєї влади на користь місцевих громад і
підкріпити це відповідним перерозподілом фінансових ресурсів. Щоби більше грошей, більше влади на місцях і в громадах кореспондувалися з більшою відповідальністю, більшим
впливом громад і громадян.
Децентралізація докорінним чином міняє
політичну систему України. Вона веде нас до
європейської моделі самоврядування. І вона є
частиною мого мирного плану. В цьому сенсі
сьогоднішнє голосування – нелегкий, але послідовний крок до миру.
В Москві, зрозуміло, дуже нервують, бо
не отримали того, що хотіли. «Кремлю не сподобалися зміни до Конституції». «МЗС Росії
забракувало українську конституційну реформу». «Бойовики незадоволені, що Київ не
узгодив з ними зміни». Такими заголовками
цими днями рясніють газети та Інтернет.
Ви лише згадайте, які вимоги нам висували ще минулого року. Вони хотіли не просто
федералізації, а конфедерації, в якій з десяток українських областей були би до Росії
прив’язані більше, ніж до сусідів по Україні!
Потім мріяли про те, що бойовики впливатимуть на ключові зовнішньополітичні рішення, матимуть право вето на вступ України до
Європейського Союзу чи НАТО. Але замість
всього цього – скупий рядок про особливості
місцевого самоврядування. Невже хтось думає, що добитися цього було так просто? За

це – слава українським воїнам, і спасибі українським дипломатам.
А що було би, якби сьогодні Верховна Рада
не проголосувала за зміни до Конституції? На
порядок зросла б загроза руйнації міжнародної проукраїнської коаліції. Зникло би з порядку денного питання про продовження санкцій,
які дуже боляче б’ють по агресору. Цілком реальною стала би перспектива залишитися сам
на сам з агресором.
Шановні співвітчизники!
Дуже прикро, що частина депутатів коаліції, замість того, щоб свою кипучу енергію
направити на боротьбу із зовнішнім ворогом,
атакували Президента і Верховного Головнокомандувача власної країни, а також розгорнули кампанію проти наших найближчих
союзників – Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Європейського Союзу.
Я жодним чином не стверджую, що вони
агенти Москви. Хтось, замість того, щоб зайняти відповідальну позицію, став у позу –
красиву, але цинічну та небезпечну для країни.
Хтось – повівся не як державні діячі, а як егоїстичні політикани, які не бачать далі 25 жовтня,
коли вибори до місцевих органів влади.
Крім як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які вже після голосування розгорнулися під Верховною Радою?! Це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори, без
виключення, всі представники політичних сил
мають понести сувору відповідальність – юридичну. І я проконтролюю, бо сьогодні у мене
відбулася зустріч з усіма силовиками. Дані
чіткі завдання щодо прозорості розслідування
процесу і притягнення до відповідальності не
лише виконавців, а й організаторів, включаючи політичних. Намагалися штурмувати Раду.
Кинули бойову гранату. Вцілили прямо в серце
і вбили бійця Національної гвардії! Поранили

близько 120 гвардійців та працівників міліції,
серед яких – велика кількість учасників АТО, є
навіть орденоносці.
Завдяки дипломатичним зусиллям останнього тижня, в тому числі і моїй безпосередній
участі під час поїздки до Брюсселю, вже три
дні, як обходиться без обстрілів з важкої артилерії. Вже три дні, як на Донбасі нема вбитих
серед наших воїнів. Зате хтось, заради реклами своїх партійних прапорів та кількох місць в
райраді, вбиває захисників Вітчизни в Києві.
Кому на руку грали, на чий млин лили воду
сьогодні ці так звані псевдопатріоти? Відповідь очевидна.
Дорогі співвітчизники!
Сьогоднішнє голосування, до якого цілком
природно для конституційних питань загальнонаціональної ваги долучилися і позафракційні, – з усією відповідальністю заявляю, що
конституційні зміни мають об’єднувати усю
Верховну Раду, і це не означає переформатування коаліції. Не йміть віри спекуляціям на
цю тему. Чинна коаліція, попри сьогоднішні
події в Раді, продовжить працювати, бо саме
так треба в інтересах України! Інші варіанти не
розглядаються навіть в теорії. Це моя тверда
позиція.
Україна сьогодні підтвердила свою репутацію надійного партнера, посилила імідж
країни, яка виконує взяті на себе міжнародні
зобов’язання і виконує Мінські угоди, на відміну від Росії. І якщо Москва не схаменеться,
восени будуть продовжені персональні санкції проти осіб, причетних до аншлюсу Криму
та окупації Донбасу, а на початку наступного
року — і секторальні економічні санкції.
Сьогоднішнє голосування не остаточне,
але воно дасть величезне поле для маневру
українській дипломатії. А фінальне рішення
наприкінці року, коли треба буде триста голо-

сів, запевняю вас, дорогі співвітчизники, буде
залежати від того, як протягом цих кількох місяців розвиватиметься ситуація на Донбасі, і
наскільки Росія виконуватиме Мінські угоди.
Проект змін до Конституції не передбачає
особливого статусу для Донбасу. Це, на мою
думку, лише кліше, яке для певних політичних
сил стало передвиборчою технологією, елементом чорного піару проти змін до Конституції, проти Президента.
Більше того, ми прибираємо з чинної Конституції статтю 92, яка передбачає теоретичну можливість проголошення спеціального
статусу для окремих міст. Щоб не було навіть
щонайменшої юридичної зачіпки для «параду
суверенітетів».
Щодо специфічного порядку здійснення
місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької і Луганської областей, то він визначається окремим законом, який вже двічі
ухвалювався Верховною Радою України (попереднього і цього скликання). Термін його правочинності – три роки, із яких один вже майже
минув. Більша частина статей цього закону
наразі призупинена. Вони можуть запрацювати лише після проведення на цих територіях
виборів згідно українського законодавства та
стандартів ОБСЄ. І лише після виведення з території України російських військ і зброї, після
відновлення нашого контролю за всім кордоном з Росією. Хто проти цього?
Відтак, зміни до Конституції означають не
втрату територій, а навпаки – дають шанс і
перспективу політико-дипломатичним шляхом
врегулювати, забезпечити та повернути під
суверенітет України окуповані території.
Ми обов’язково переможемо, комбінуючи
зміцнення обороноздатності держави з політико-дипломатичними зусиллями.
Слава Україні!

Соціологічне опитування

ІНФОРМвікно

Підтримають мера і партію…
О. БЕБЕШКО
Громадська організація «Воля народу»
наприкінці серпня 2015 року провела соціальне опитування по місту Вишгороду та
Вишгородському району Київської області
на посаду мера міста Вишгорода та рейтинги по партіях.
На посаду мера міста Вишгорода:
… Іванов Трохим Сергійович – 13,2%
… Приходько Олександр Олексійович
– 13%
… Момот Олексій Вікторович – 10,3%
… Семенов Олександр Ігорович – 5,7%
… Виговський Валерій Павлович –

4,1%
… Не визначились – 34,4%
… Не підтримую жодного з наданих
кандидатів – 19,3%
Рейтинги партій:
… Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 14,7%
… Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 12,1%
… Самопоміч – 10,8%
… Опозиційний блок – 6,5%
… Народний фронт – 3,1%
… Нові обличчя – 2,7%
… Не визначились – 36%
… Не підтримую жодну з партій – 14,1%

Рекомендації населенню щодо поведінки в умовах пожеж, викликаних
горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин
Сигнали служби 101
При підвищеній задимленості атмосферного
повітря внаслідок пожеж, викликаних горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин,
з метою попередження отруєння людей продуктами горіння, загострення серцево-судинних, легеневих та інших хронічних захворювань, хвороб шкіри
та алергічних проявів, попередження загострення
хронічних захворювань слід приділяти особливу
увагу профілактичним заходам, які обмежують
надходження в організм шкідливих речовин, зокрема:
1. Намагатися обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування
на відкритому повітрі рано-вранці (у повітрі знаходиться максимальна кількість смогу) та у найспекотніший час доби. Дітям і вагітним жінкам слід
відмовитися від тривалих прогулянок.
2. Слід тримати вікна зачиненими,, особливо вночі і рано-вранці. Завішувати відкриті
криті місця надходження атмосферного пов
вітря (вікна, кватирки тощо) зволоженою
ю
тканиною і періодично її змінювати.
3. По можливості використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення
повітря.
4. Проводити вологе прибирання в
житлових приміщеннях і на робочих місіс-

цях; корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити
вологість повітря.
5. При посиленні запаху диму рекомендується
надягати захисні маски, які слід зволожувати, а
віконні та дверні прорізи ізолювати вологою тканиною.
6. Збільшити споживання рідини до 2-3 л на
день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої
(знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
7. У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (поява ознак задишки,
кашлю, безсоння) необхідно звернутися до лікаря.
8. Продукти із власних городів мешканцям у
впливу пожежі перед вживанням необхідзоні впл
ретельно мити, а у разі підозри
но обов’язково
обов
щодо їх
ї доброякісності (сліди нальоту, сажі
тощо) — направляти продукцію для досліджендо територіальних органів Держсанепідня д
служби.
слу
9. Уникати потрапляння під дію опадів, у випадку неможливості уникнення
– за першої можливості прийняти душ.
10. Обмежити контакт дітей із піском та ґрунтом на ігрових майданчиках
населених пунктах, розташованих у зоні
у
н
впливу пожежі.
впл

ВИБУХ
ПІД РАДОЮ
31 серпня народні депутати проголосували у
першому читанні за зміни до Конституції України щодо децентралізації.
Це призвело до сутичок
між протестувальниками
і правоохоронцями під
Верховною Радою. Як наслідок — троє загиблих
нацгвардійці та понад
сотня поранених з обох
боків.
Усе почалось з голосування у Раді за зміни
до Конституції у першому
читанні. Там теж було неспокійно, але врешті свої
голоси «за» відповідне
рішення віддали 265 народних депутатів.

ПІДВИЩЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ
Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк пообіцяв
підвищення
соціальних
стандартів з 1 вересня. Про це він заявив
під час щотижневого відеозвернення «10
хвилин з прем’єр-міністром», яке було
присвячене зарплаті і пенсії. Як розповів
Яценюк, разом із Президентом вони вирішили, що необхідно підвищити соціальні
стандарти, зазначивши, що зарплати для
українців будуть підвищені вже з 1 вересня.
Мінімальна заробітна плата складатиме 1 378 грн. До парламенту вноситься законопроект, який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже
12 млн українських громадян, зокрема
для близько 3 млн працівників бюджетної
сфери.
Таким чином, вчителям без категорії
буде додано 470 грн, з категорією — 605
грн, сімейному лікарю — 453 грн, медсестрі — 304 грн, працівникам соціальної
сфери — 304 грн, бібліотекарям — 348
грн. Що стосується стипендій, для студентів вузів I-III категорії передбачено підвищення на 112 грн, I-IV категорії — 95 грн.
Одинокі матері отримають 350-727
грн. Люди з особливими потребами додатково отримають від 100 до 200 гри-

вень. Підвищення виплат стосується і 7,5
млн пенсіонерів. Так, мінімальна пенсія,
за словами Прем’єр-міністра, складатиме
1 074 грн.

УСИК — ЧЕМПІОН!
У київському Палаці спорту відбувся
бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO між українцем Олександром Усиком і південноафриканцем
Джонні Мюллером.
Усик переміг у своєму восьмому бою
достроково технічним нокаутом. Таким
чином Олександр захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією
WBO в першій важкій вазі.
Тепер Усик впритул наблизився до
можливості боксувати за титул чемпіона
світу. За словами Віталія Кличка, чемпіонський поєдинок пройде у 2016-му році.

ПРОРИВ СВІТОЛІНОЇ
Українські тенісисти продемонстрували хороші результати на відкритому чемпіонаті в США.
31 серпня Еліна Світоліна розпочала
виступ на US Open із упевненої перемоги.
В другому колі, 3 вересня, українка перемогла естонську тенісистку Кайю Канепі.

Офіційно

Вишгород

5 вересня

3

2015 року

Про погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної
документації «Детальний план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді»
Розпорядження
від 31 серпня 2015 року № 97
З метою врахування пропозицій громадськості, що надійшли під час проведення
громадських слухань проекту містобудівної
документації «Детальний план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді»,
розробленого на виконання рішення міської ради № 16/20 від 26 жовтня 2012 року
«Детальний план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді», 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 «Детальний план території по вул. Кургузова в м.
Вишгороді» (далі - Комісія) та затвердити її

чисельність – 42 особи.
2. Призначити головою Комісії заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Рачинського О.С.
3. Визначити наступний кількісний
склад представників Комісії:
від органів державної влади – 3 особи;
від органів місцевого самоврядування –
9 осіб;
від громадськості – 31 особа (у тому
числі представники професійних об’єднань
та спілок – 9 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
Додаток №1

ПОЛОЖЕННЯ
про погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проекту
містобудівної документації «Детальний план території по вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді»
1. Загальні положення
1.1. Основними завданнями погоджувальної комісії з розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації «Детальний план території по вул. Кургузова в
м. Вишгороді» (далі – Комісія) є опрацювання, врегулювання
спірних питань та прийняття погоджених рішень щодо пропозицій (зауважень), наданих під час проведення громадських
слухань проекту містобудівної документації «Детальний
план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді», 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 «Детальний план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді», 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».
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 представни-

ків), чиїх інтересів стосуються зазначені пропозиції, та інших
осіб, що виявили бажання бути включеними до складу Комісії.
2.4. Кількість представників громадськості повинна
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.
2.5. Головою Комісії є заступник міського голови.
2.6. 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 «Детальний план території по вул. Кургузова в м. Вишгороді».
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 виконавчий комітет міської ради.

СКЛАД ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ
СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКЛИ У ПРОЦЕСІ
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО
ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ДЕТАЛЬНИЙ
ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ПО ВУЛ. КУРГУЗОВА В М. ВИШГОРОДІ»

6.

Василенко Н. П.

-

7.

Зайченко Т. В.

-

8.

Черняк А.В.

-

9.

Дудар І. М.

10. Мельник О. В.

-

11. Поліщук О. Г.

-

12. Матвійчук О.В.

-

13. Ликов Д. І.

-

14. Климик В. В.

-

15. Колева Л. Ф.
16. Захарченко А. В.
17. Федосенко В.М.

-

18. Новицький Д. Ю.

-

19. Колодзян Ю.Д.

-

20. Семенов О.І.

-

21. Попов Ю.П.

-

22. Слива О.С.

-

23. Корнійчук Д.В.

-

24. Левченко С. В.
25. Ганапольський А.

-

26. Чередниченко О.М.

-

27. Пироженко М. П.
28. Момот О.В.

-

29. Макаренко М. В.

-

30. Один представник

-

31. Один представник

-

32. Один представник

-

33. Один представник

-

34. Лісник І. Ф.

1.

2.

Заступник голови Комісії:
Ростовцев О. М.
-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.

Секретар Комісії:
Клименко М.
Члени Комісії:
Ткалич Ю. М.

-

5.

Лахтарін І. А.

-

3.

Вітаємо у вересні
Дні народження святкують:
3 вересня — Ольга Миколаївна ШМАТКО,
спеціаліст ІІ категорії Вишгородської міськради
5 вересня — Ярослав Вячеславович ГЛЄБОВИЧ,
директор оркестру-студії «Водограй»
6 вересня — Тетяна Володимирівна ДОБРОХОТОВА, провідний спеціаліст Вишгородської міськради
25 вересня — Микола Олександрович ПУГАЧ, член виконавчого комітету
28 вересня — Наталія Михайлівна КИСІЛЬ,
директор ВМЦХЕТУМ «Джерело»

Депутати Вишгородської міськради:
1 вересня — Віктор Максимович ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
5 вересня — Олексій Григорович ПОЛІЩУК
14 вересня — Дмитро Вячеславович КОРНІЙЧУК
Від щирого серця зчичимо вам міцного здоров’я, великого
щастя, сімейного благополуччя; щоб сонце завжди яскраво світило у ваших домівках; щоб на ваших життєвих шляхах не було
ніяких перешкод.
В. о. Вишгородського міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА,
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

-

Представник ТОВ «ДБК-партнер»;
представник громадськості, мешканець мікрорайону;

38. Криволапова О.О.

-

представник громадськості, мешканець мікрорайону;

39. Онищенко Л. Л.
40. Один представник

-

представник громадськості;
представник громадськості, школа «Сузіря» (за погодженням);
представник громадськості, районна лікарня (за погодженням);
представник громадськості, голова Громадської ради
(за погодженням);

41. Один представник

Увага!
ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА
15 вересня (вівторок):
з 09:00 до 17:00 не буде напруги по вул. Дніпровській, 2, 4, 6, 8,
просп. І. Мазепи, 10, частково 13/9.
18 вересня (п’ятниця):
з 09:00 до 20:00 — по вул. Шкільній (від гімназії «Інтелект» до перехрестя біля церкви св. Володимира).

представник громадськості, мешканець мікрорайону;

36. Нехворовський С.В.
37. Лихітко І. В.

представник громадськості, мешканець мікрорайону;
Начальник організаційного відділу апарату виконкому
Вишгородської міської ради;
начальник юридичного відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради;

представник громадської організації «Самопоміч» (за
погодженням);
представник громадської організації «Молода Країна»
(за погодженням);
представник Вишгородського громадського осередку
Всеукраїнської громадської організації «Українська організація хортінгу» (за погодженням);
представник громадськості, мешканець мікрорайону;

35. Сардак В.
Голова Комісії:
Рачинський О.С.

керуюча справами виконавчого комітету Вишгородської
міської ради;
начальник відділу містобудування та архітектури апарату виконкому Вишгородської міської ради;
спеціаліст І категорії апарату виконкому Вишгородської
міської ради (землевпорядник);
спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури апарату виконкому Вишгородської міської ради
спеціаліст І категорії юридичного відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради;
депутат Вишгородської міської ради, директор Департаменту земельних ресурсів КМДА;
депутат Вишгородської районної ради, заступник начальника управління Держземагентства у Вишгородському районі;
начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ
Вишгородської районної державної адміністрації;
архітектор, член спілки архітекторів України, почесний
громадянин міста Вишгорода;
депутат Вишгородської міської ради, архітектор;
заступник директора ДП «НДПІ містобудування»;
директор науково-виробничого підприємства «Технопроект»
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
депутат Вишгородської міської ради, уповноважений
представник громадськості;
Представник ПАТ «КПМК-2»;
уповноважений представник громадськості, голова ГК
«Ветеран»;
уповноважений представник громадськості, голова ГК
«Гідромеханізатор»;
уповноважений представник громадськості, голова ГК
«Лісний»;
депутат Вишгородської міської ради, представник громадської організації «Рідне місто» (за погодженням);
депутат Вишгородської міської ради, представник громадської організації «Рідне місто» (за погодженням);
представник громадської організації «Молодіжний парламент» (за погодженням);

42. Тихан І. М.

Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» оголошує набір хлопчиків
та дівчаток різного віку!
Якщо ваша дитина хоче танцювати,
брати участь у фестивалях, конкурсах, міських заходах, ми чекаємо саме її.
Набір (на конкурсній основі) проводитиметься з 2 вересня по 20 вересня 2015 р. (у
будні – о 19:00, у неділю – об 11:00) за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-в.
Телефонуйте: (063)352-66-97.

Спілка підприємців Вишгородщини вітає з днем народження
Віктора Максимовича ДОБРОВОЛЬСЬКОГО.
ЛЬСЬКО
ОГО.
Життя хай буде наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
І щастя, й радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!
Спілка підприємців Вишгородщини вітає з днем народження
ження
Олександра Івановича КЛАВДІЄНКА.
А.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
ині,і
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

«Клерико» запрошує!
Позішкілля

ФізкультУРА
Вишгородщина прийняла найгучніший
спортивний захід Київської області
У неділю, 30 серпня, у Вишгородському районі відбулися шосейні велоперегони
VR120 Race, які стали справжнім спортивним святом для учасників та мешканців
району. Місцем проведення велогонки
була найкраща в Україні траса, розташована у Вишгородському районі та зроблена в напрямку колишньої президентської
резиденції в Сухолуччі.
Чит. і див. фото на сайті газети «Вишгород»
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5 вересня

Особливі діти

2015 року

Гостей було багато
Влас. інф.
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Шкільне подвір’я

У «Надії» все має бути надійно

Депутатські турботи

Олексій ПОЛІЩУК,
депутат Вишгородської міської ради VI скликання
ФОТО — архів школи «Надія», спеціально для «Вишгорода»

У свій перший навчальний
день вихованці Вишгородської
спеціальної школи «Надія»
у вишиванках співали гімн,
мандрували Країною знань та
отримували подарунки від гостей. Теплими словами вдячності згадали хрещеного батька
школи Віктора Решетняка та
вшанували його хвилиною мовчання.
З вітальним словом виступив
директор школи Володимир Дука
та заступник директора Лідія
Шкурко.
Приємним моментом на урочистостях стало нагородження
учнів дипломами за участь в обласному фестивалі «Повір у себе». Цього року до школи прийшло двоє
нових учнів.
З вітаннями та подарунками до школярів завітали начальник відділу
з гуманітарних питань апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради Володимир Ткач, голова благодійного фонду «Гіппократ» Ольга
Решетняк, депутати Вишгородської міської ради Олексій Поліщук, Богдан
Руденок, Олексій Момот, голова ВГО «Молода Країна» Андрій Пещерін,
представники Спілки підприємців Вишгородщини Ніна Піддубна та Віктор
Добровольський, заступник директора дитячої бібліотеки Валентина Скора, директор районної ПМПК Жанна Кондратюк, Роман Виговський (БФ
«Покоління»), підприємець Віктор Вольтовський та Настя Танасюк із Вишгородського осередку «Пласт».

ЗОШ №1

Новий навчальний —
вперше і востаннє…

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

1 вересня, День знань… Для
всіх цей день особливий і хвилюючий, бо відкриває в житті ще
одну важливу сторінку.
Причин для хвилювань вистачає. Адже педагогічному колективу
слід було підготувати до початку нового навчального року приміщення,
вибудувати організаційно-навчальний процес так, щоб кожна хвилина
занять була використана найефективніше. Директор Вишгородської
загальноосвітньої школи №1 Олег
Тимченко, вітаючи школярів з початком нового навчального року,
зауважив, що педколектив готовий
давати знання і чекає від учнів зацікавленості в їх отриманні. Вчителі,
учні та батьки сьогодні — одна родина, і дуже важливо разом долати
усі перешкоди, щоб юне покоління
стало не тільки освіченим, а й підготовленим до життя.
Батьки турбувались про те,
щоб у цей складний час спорядити
дитину до школи, забезпечивши
необхідним приладдям і книжками,
підібравши зручний і не занадто дорогий одяг. Школярі зі стажем ідуть
до школи впевнено, бо вже знають
що до чого, хоча старшокласники й
переймаються тим, аби «на виході»
отримати гідний атестат.
А ось першачки… Вони розгублені і схвильовані, потрапивши у
цей незвичний для них світ, багато
хто зі сльозами не може відірватись

від батьків. Добре розуміють, що
треба йти до школи, що навколо
них такі ж дітки і з багатьма вони
подружаться. Але ж як без мами?..
Тепер «мамами» доведеться бути
класним керівникам і няньчитись із
першачками, допоки ті не відчують
себе впевнено в стінах школи.
У школі — чотири перших класи, і класні керівники під музику і
оплески присутніх виводять унів на
урочисту лінійку. З квітами, жовтими і блакитними кульками, практично всі у вишиванках — оце крокує
майбутнє нашої України, її надія,
її розум! І саме такі сподівання висловлювали представники педагогічного колективу, міської влади та
громадських організацій, батьки та
підприємці, котрі завітали на свято,
бажаючи школярам успіхів у навчанні, вчителям та батькам — терпіння і
наснаги. До речі, Спілка підприємців
Вишгородщини подарувала школі
ноутбук — це, безперечно, їхній внесок у розвиток навчального закладу
і юну громаду вишгородчан.
…Корзини квітів, як данина
шани і поваги тим, хто боровся і загинув за мирне небо України, за її
незалежність, квіти улюбленим вчителям (серед почесних гостей свята
було і чимало колишніх викладачів
школи), жовто-блакитні кульки — у
небо, як салют новому навчальному
року і новим надіям. Перший дзвоник — і ось одинадцятикласники
ведуть першокласників до класів
на перший урок, бажаючи, щоб він
став для них початком цікавого і
змістовного життя.

Під час урочистої лінійки. Виступає заступник міського голови
Олександр Ростовцев. На почесному місці — вчителі-ветерани (сидять)

Із школою «Надія» мене пов’язують особливі стосунки. Тому що дітки тут особливі, і вони потребують
особливої уваги.
Цього року учні школи «Надія» отримали «Подарунок школяру», де є необхідні для навчання приладдя.
Тут не буває дрібниць, бо потрібні набори ручок, олівців
і фломастерів, кольоровий папір і картон, клей і ножиці
для творчих занять, зошити і щоденники, обкладинки для
підручників і зошитів та купа інших необхідних речей.
Здавалося б, дрібниці, та все це часто непідйомний
тягар для родин, які змушені левову частину сімейного
бюджету виділяти на лікування і розвиток дітей з особли-

вими потребами. Зверталися по адресну допомогу і до
мене — і минулого року потрібна сума на лікування була
виділена.
Новий рік, Різдво, Великдень… У ці свята кожна дитина чекає дива. Тож я радо стаю помічником Святого
Миколая, запрошую Діда Мороза і Снігуроньку, приїжджаю до школи «Надія» з особистими подаруночками
— кожному учневі. А школярі готують святкові концерти
— теплі, щирі, яскраві.
Я — тато трьох дітлахів, тому мрії дітей різного віку
мені знайомі і зрозумілі. А зараз ми усі мріємо про мир,
коли в державі все має бути стабільно і надійно. І насамперед надійно — у школі «Надія», де навчаються особливі дітки з особливими потребами. Нехай цьогорічне Перше вересня відкриє для них двері у захоплюючу Країну
знань і дорога по цій країні буде успішною!

Загальне фото на пам’ять

Учнів і педагогів школи «Надія»
вітає з початком навчального
року Олексій Поліщук

КЛАСне поповнення
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, «Вишгород»

Цього року Технічний ліцей поповнився 12-ма
восьмикласниками, 5-ма дев’ятикласниками і 8-ма
десятикласниками. Усього тут навчатиметься 70
учнів.
Разом із учителями та батьками невелика ліцейна родина зустріла День знань дуже затишно, по-сімейному: вітальні слова від першого директора Людмили Кутаф’євої
(НА ФОТО — справа), начальника організаційного відділу апарату виконавчого комітету Вишгородської міської
ради Юрія Ткалича – лаконічні і щирі, подарунок закладу
від Спілки підприємців Вишгородщини (Лариса Мазурова вручила сучасний ноутбук) і квіти вчителям – тепло і
від душі.
Директор ліцею Лариса Савчук (НА ФОТО — зліва)
відзначила високий рівень знань ліцеїстів у минулому навчальному році та вручила одинадцятикласнику Богдану
Блажею диплом за 3-е місце в обласному етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, яке він виборов у минулому навчальному році. І налаштувала усіх на
робочий лад, зазначивши, що навчання – це основа майбутнього не лише дітей, батьків, а й нашого міста, району
і держави в цілому. Адже всі ми хочемо жити в правовій

ЛІЦЕЙна РОДИНА

країні, бути щасливими і успішними.
Тож відразу й приступили до освоєння граніту науки.
А покликав усіх за шкільні парти перший дзвоник – із рук
Дарини М’ятних і Руслана Забучинського (ФОТО див. на
стор. 1).

«Наше СУЗІР’Я»
Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Юрій Колодзян, Валерій Виговський
та п’ятикласниця Мар’яна Беркун

Ювілеї

Більше фото — див. на сайті газети

Вишгород

Упродовж серпня голова правління ВАТ «Гідромеханізація»,
депутат міськради Юрій Колодзян працював у СЗОШ «Сузір’я»…
«прорабом». Допомогу технікою та матеріалами надавав депутат Вишгородської міськради, підприємець Валерій Виговський.
Замінено 325 метрових бетонних плит на території школи та
капітально відремонтовані східці (за активної участі батьків). В
актовій залі зроблено якісне освітлення. Два туалети, які роками
були закриті, тепер працюють: замінено електричну проводку,
облицювальну плитку та сантехніку.
1 вересня 2015 р. голова ради школи Юрій Колодзян повів у
перший клас спеціалізованої школи «Сузір’я» свою онуку.

Наставник, пластун, поліглот

Третього вересня відзначив своє перше 60-ліття
священик УГКЦ Сергій ПРУДКО!
Висвячений 25 років тому, на Козацьку Покрову, панотець два десятиліття віддав вишгородській греко-католицькій парохії. За цей час з’явилися капличка, церква
св. Андрія Первозваного та собор Вишгородської Богородиці, пластова станиця Вишгород та хор «Коралі».
З допомогою о. Сергія чимало юних вишгородців
вивчили есперанто, англійську і французьку, стали на
лижі та записалися помічниками Святого Миколая, навчилися напинати намети і розводити ватру, зав’язали
міцні стосунки з українською діаспорою за кордоном та
відкрили для європейців молоду Україну.
У церкві, де протоієреєм був о. Сергій Прудко, завжди були відкриті двері для благодійної допомоги, а на

освітньо-духовних чуваннях багато хто із дорослих людей різних національностей і вподобань
відкрив для себе Христа, став
жити по Божих заповідях і щиро
захопився історією України, відчув себе її частинкою.
Нині о. Сергій — поруч із
найбільш вмотивованими захисниками рідної землі на
Сході України, молитвою і духовною підтримкою оберігає їх, помагає Святим Словом.
З роси і води Вам, наставнику і помічниче, вихователю і спортсмене, знавцю мов, чоловіче, батьку і діду!
Божа поміч в усіх добрих справах!
Рідні, друзі, парохіяни

Шкільне подвір’я

Вишгород
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Перший дзвоник
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

За останні 10 років Вишгородська районна гімназія «Інтелект» стала для мене рідною домівкою,
стільки разів я заходила у ці стіни в будні і свята. А
свята в «Інтелекті» особливі: сценарій урочистих
заходів жодного разу не повторювався.
Педагоги-організатори враховують кліматичні
умови та температуру довкілля (сонце чи дощ), кількість присутніх на останньому чи Першому дзвонику
(а лише у першачків по 10 рідних на кожного учня). І
щоразу є приємний сюрприз.
З ініціативи обласної кримінальної міліції у справах дітей та за сприяння батька двох гімназистів
Павла Панфьорова — 1 вересня 2015-го духовий
оркестр Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області виконав
Державний гімн України, «Степом-степом» (хвилина
мовчання в пам’ять про загиблих за єдину Україну),
Козацький марш, «Вчителько моя», твори сучасної
і класичної музики. Під живу музику йшли до класів випускники і першачки, ішли покладати квіти до
пам’ятної дошки героям Революції гідності та загиблим у АТО українським військовослужбовцям, а
школярі дарували квіти своїм вчителям.
У цей день в гімназії правоохоронці провели відкритий урок у 10-му класі: розповіли учням основні
правила, яких потрібно дотримуватися у школі, на
вулицях та у громадських місцях, про відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних чи
кримінальних правопорушень. Особливу увагу школярів звернули на правила поведінки у небезпечних
ситуаціях, виявлення підозрілих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними чи становити іншу
загрозу для людей.
Тетяна Люлька (національний проект «Місто професій») відкрила старшокласникам секрети успіху.
Десятикласники обговорили із старшокласниками
важливість досягнення поставлених цілей та роботи
над самовдосконаленням (докладніше чит. і більше
фото див.: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/
uk/publish/article/172850).
Педагогів і учнів гімназії вітали директор міжшкільного навчально-виробничого комбінату Микола Федірко і директор Вишгородської міжрайонної

У класи — з оркестром

Більше фото — див. на сайті газети
виконавчої дирекції Київського обласного
відділення Фонду соціального страхування
Людмила Бондарчук, представники «Приватбанку» Тетяна Шитікова та Катерина
Добровольська, в. о. начальника відділу
заповідної справи Департаменту екології
та природних ресурсів КОДА Ганна Богданович.
Сертифікати на матеріально-технічне
обладнання вручили «Інтелекту» представники Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ) Наталія Виговська та Людмила
Черв’яківська. Ноутбук для навчального

Приходьте й залишайтесь у «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

1 вересня, у День знань, завирувало
джерельне подвір’я – батьки, діти, вихованці дитсадків і першокласники вишгородських шкіл прийшли сюди на День
відкритих дверей.
«Робота в «Джерелі» тривала і в літні місяці. Але без дітей було незвично тихо і сумно», – сказала директор міського Центру
творчості «Джерело» Наталія Кисіль, привітавши всіх із початком нового навчального року та подякувавши за увагу і турботу
про заклад Вишгородській міськраді, в. о.
міського голови Марії Решетніковій та депутатському корпусу. За рахунок міського
бюджету до нового навчального року тут
заасфальтували подвір’я, у актовій залі реконструювали підлогу та покращили освітлення, придбали проектор та музичну апаратуру.
Тим часом силами батьків, педагогів
та працівників закладу відремонтували навчальні кабінети. Тобто все готово до нового
навчального року.
З його початком привітали дітей і батьків друзі закладу – міські депутати Ольга Мельник, Валерій Виговський (за його
сприяння зроблено ремонт підлоги в актовій залі), Юрій Колодзян та Володимир Лісогор – від ВГО «Вишгород – наш дім» він
пригостив усіх дітлахів морозивом (це було

84), студія українського народного танцю
«Вишеград» (керівники Оксана Борисівна
Черкас (тел: 093 526 84 74) та Анастасія Віталіївна Близнюк (тел: 093 869 56 49) запрошують до студії хлопчиків від 4 до 11 років та
дівчаток від 4 до 17-ти), колективи сучасного танцю «Pas de danse» (керівник Катерина
Барладян, тел: 093 451 41 18), «Flash» (Вероніка Олександрівна Манзюк, тел: 063 299
03 30), колектив спортивного бального танцю «Dance olymp» (керівник Ольга Гритчак,
тел: 050 535 34 80, 068 022 33 03, 093 564
80 50) ; малювали – студія творчості «Ра»
(керівники Ольга Дмитрівна Ралко, тел:
097 887 95 24, та Олена Сергіївна Ралко,
тел: 096 765 70 48) і влаштовували дефіле –
шоу-студія мод «Фантазія» (керівник Олеся
Андріївна Клімова (тел: 097 923 55 01) запрошує дівчаток 6-17 років, яких навчатиме
не лише основам дефіле, а й конструювати
та моделювати одяг, створювати зачіски та

особливо актуально і приємно цього не повересневому спекотного дня; вистачило
усім – морозива було кілька сотень).
Добрим словом згадали міського голову
Віктора Решетняка, який завжди дбав про
«Джерело», і вшанували його пам’ять хвилиною мовчання та квітами...
У «Джерелі» планують зустріти понад
650 вихованців і впевнені, що всім буде цікаво й весело і кожен знайде для себе улюблене заняття. Хто ще не визначився – як
раз і міг це зробити, адже на подвір’ї закладу було представлено майже всі джерельні
колективи.
Тут співали – вокально-хоровий колектив «Домісолька» (керівник Ганна Петрівна
Покровська, тел: 063 262 04 71), фольклорний ансамбль «Співаночка» (керівник Валентина Володимирівна Демочко,
тел: 067 908 40 18),
вокальна
студія
«Полузір’я» (керівник – заслужена
артистка України
Тетяна Миколаївна Халаш, тел:
097 746 71 35); танцювали – колектив
народного танцю
«Джерельце» (ке«Золоті ручки» (Олена
рівник
Світлана
Кольвах). Юні журналісти
Віталіївна Стащук,
запам’ятовують кожен рух
тел: 098 310 12

... Олесі Клімової

... «Dance olymp»

процесу подарувала Спілка підприємців
Вишгородщини — Анатолій Шока і Олександр Семенов (голова СПВ).
Депутат Київської обласної ради Олександр Приходько відповідально пообіцяв
сприяти реконструкції будівлі ВРГ «Інтелект» за рахунок обласного Фонду регіонального розвитку: утеплити стіни, дах, відремонтувати актовий зал і бібліотеку. Теплі
привітання колегам-вчителям і учням гімназії висловила в. о. Вишгородського міського голови Марія Решетнікова, нагадала,
скільки зробив для міських освітян Вишго-

родський міський голова Віктор Решетняк.
Міська рада підготувала солодкий
сюрприз — величезні торти, виготовлені на
замовлення, сподобались педагогічним колективам усіх загальноосвітніх навчальних
закладів міста (у гімназії «Інтелект» я мала
нагоду скуштувати: неперевершений смак
свята!)
Батьки повели своїх школяриків додому
— і по дорозі ділилися враженнями, а малеча нетерпляче сіпала за руку: «Мамо, коли
вже знову до школи? Мені так сподобалось
іти в клас із музикою!»

макіяж, виготовляти сувеніри та ін.); робили
ляльку-мотанку – творче об’єднання «Золоті
ручки» (Олена Ростиславівна Кольвах, тел:
097 515 79 71).
На юних вишгородців також чекатимуть
цікаві заняття у хорі «Коралі» (керівник
Леся Василівна Потіцька, тел: 097 802 20
22); театральних гуртках – «Атос» (Ольга
Вікторівна Хуторна, тел: 067 923 06 43) та
ще одному, нещодавно створеному (керівник Юрій Андрійович Ушаков, тел: 093 039
78 55); гуртку журналістики «Струмок» (Вікторія Вікторівна Шмигора , тел: 096 913 36
94, 063 262 32 55); у гуртку «ЧомЧомучка»
(керівник Миненко Оксана Петрівна, тел:
093 675 58 12 запрошує діток 5-6 років).
Приходьте й залишайтесь у «Джерелі»!
Джерелі творчості, радості і безмежної фантазії.
Детальніше про заклад читайте на сайті:
http://v-dzherelo.edukit.kiev.ua/

Позашкілля

Майстер-клас від Катерини Барладян...

... Ганни Покровської

Смачне морозиво від Володимира Лісогора
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 7 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 Х/ф «Дочекатися
кохання»
08:25 «ТСН-Тиждень»
09:45 «Чотири весiлля 4»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
13:40 «Ворожка»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
УТ-1
06:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:15 Вiкно в Америку
14:35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:30 Х/ф «Параджанов»
18:15 Час-Ч
18:30, 21:00 Новини
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»

21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:50 З перших
вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
08:30 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Сонячне
затемнення»
15:00, 19:00 Подiї
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Кохання у
сападок»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Дiвич-вечiр у
Вегасi»
ТОНіС
06:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:30 Дика природа
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 Незвичайнi
культури
18:10 Сiм чудес України.
Меджибiж

19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
20:00 Володарi морiв
21:25 Rock Time з П.
Полтарєвим
22:00 Х/ф «Френк Рiва»
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:00 Профiлактика
14:00, 19:00 Панянкаселянка
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:30 Т/с «Два батька i
два сини»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
05:00 Профiлактика
12:00 «Зiркове життя. У
полонi прокляття»
12:55 «Україна має
талант!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»

20:00 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:45 «Один за всiх»
НТН
06:05 Х/ф «У старих
ритмах»
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Народний кухар»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:35 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
13:20 Т/с «Той, що читає
думки - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
19:30 Т/с «Головний
калiбр»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
23:45 Т/с «Королiвство»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Профiлактика
12:00 Т/с «Щасливi
разом»
13:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 2»
14:45 М/ф «Три богатирi

на далеких берегах»
16:05 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор.
Спецвипуск
21:15 Дешево i сердито
23:20 Х/ф «Вовк з Уоллстрiт»
МЕГА
06:00 Злочини столiття
07:00 Вражаючi кадри
07:50, 22:40 Жертви
природи
08:40 Генерали Гiтлера
09:30, 15:40 У пошуках
iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20 Мiстична
Україна
12:00, 18:10 Секретнi
територiї
13:00, 20:50 Вижити
попри все
13:50, 19:50 Скарби зi
звалища
14:50, 19:00 У пошуках
пригод
21:40 Дива природи
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
07:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 15:50 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 М/ф «Тарзан»
17:10 «Розсмiши комiка»

19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Побачення
наослiп»
23:50 Х/ф «Чужi на
районi»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Її серце»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:15 «Жди меня.
Украина»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Станиця»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

ICTV
06:05, 19:20 Надзвичайнi
новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Стоп - 10
11:10 Провокатор
11:45, 13:20 Х/ф
«Нацiональна безпека»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Наперекiр
смертi»
16:25 Х/ф «Нестримнi-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:20, 17:32 Україна понад усе!
18:25 «Кривава весна»
19:50, 00:30 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:55 Т/с «Пригоди
Мерлiна-5»
10:45 Х/ф «Полiт Фенiкса»
12:50 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:25 Євробаскет 2015.
Україна - Естонiя. Прямий
ефiр
00:00 «Реал-Бодрiт»

В I В ТО Р О К , 8 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:45 «Мiняю жiнку - 2»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Свiт навиворiт 6»
00:00 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:20, 08:25 Вiд першої
особи
10:00 Подорожнi
10:50 Перша студiя
13:15, 18:15 Час-Ч

13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:15 Фольк-music
19:45, 21:45 З перших
вуст
20:00 «Iгор Померанцев.
Площа Україна»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «Обличчя
диявола»
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 12:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
13:25, 15:30 Т/с «Не
зрiкаються кохаючи»
16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:35 Футбол.
Вiдбiрковий матч до
Євро 2016. Словаччина
- Україна
23:50 Подiї дня

ТОНіС
07:10, 23:50 «Кумири»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:40 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдверта полiтика
15:30 «Ландшафтнi iгри»
15:50 Дива природи
17:35 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:10 Сiм чудес України.
Київська фортеця
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
22:00 Х/ф «Френк Рiва»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень

17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10, 18:30 «За живе!»
10:45 «Битва
екстрасенсiв»
12:45 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 4»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с

«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Королiвство»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/c «Губка Боб Прамокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
21:20 Х/ф «Голi перцi»
23:10 Х/ф «Нестерпнi
боси»
МЕГА
07:00 Вражаючi кадри
09:30, 15:40 У пошуках
iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20 Мiстична
Україна
12:00, 18:10 Секретнi
територiї
13:00, 20:50 Вижити
попри все
13:50 Скарби зi сховищ

14:50, 19:00 У пошуках
пригод
21:40 Тихоокеанський
рай
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
21:25 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Курортний сезон»
17:10 «Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Сiльський
романс»
10:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Судовi справи»
14:30, 16:15 Т/с
«Легковажна жiнка»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Станиця»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:45 Т/с «Слiдчi»
12:00, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20 Дiстало!
15:25, 16:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес»
5 КАНАЛ
06:20, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя

наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:20 «Брати по кровi»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Останнiй мiф
23:05 Машина часу
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Сучаснi
снайпери»
10:20 Д/п «Вердикт
iсторiї»
11:20 Д/п «Пiдземнi
мiста»
14:00 Т/с «Чорна стрiла»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорпiон»
17:30, 00:00 «РеалБодрiт»
17:55 «6 кадрiв»
21:15 Х/ф «Кращi з
кращих-2»

СЕ Р Е ДА, 9 В Е Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
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»
10:50 «Мiняю жiнку - 2»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Життя без обману»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Включення з
Кабмiну
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»

15:20 Мультфiльм
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:50 З перших
вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Не
зрiкаються кохаючи»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Кохання у
сападок»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
07:10, 18:20 «Кумири»

07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:00 Дива природи
17:45 Незвичайнi
культури
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Х/ф «Френк Рiва»
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с

«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «За живе»
10:55 «Битва
екстрасенсiв»
12:55 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 5»
НТН
06:40 Х/ф «Балада про
стару зброю»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:305
«Свiдок»

15:15, 19:30 Т/с
«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Королiвство»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Губка Боб Прамокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
21:00 Х/ф «Машина часу
в джакузi»
22:50 Х/ф «Артур.
Iдеальний мiльйонер»
МЕГА
07:00 Вражаючi кадри
08:40 Генерали Гiтлера
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20 Мiстична
Україна
12:00, 18:10 Секретнi
територiї
14:50, 19:00 У пошуках

пригод
19:50 Скарби зi звалища
21:40 Земля до свiтанку
22:40 Жертви природи
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна

Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Курортний сезон»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Сiльський
романс»
10:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Судовi справи»
14:30, 16:15 Т/с
«Легковажна жiнка»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Станиця»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:05, 17:45 Т/с «Слiдчi»
12:05, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Дiстало!
15:25, 16:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо

10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 22:10 Останнiй мiф
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:05 «Реформи»
2+2
08:10 «ДжеДАI»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Сучаснi
снайпери»
12:15 Х/ф «Навколо Свiту
за 80 днiв»
14:00 Т/с «Чорна
стрiла»
16:00, 20:20 Т/с
«Скорпiон»
17:55 «6 кадрiв»
18:25 Євробаскет 2015.
Латвiя - Україна. Прямий
ефiр
21:15 Х/ф «Кращi з
кращих-3»

Ч Е ТВ Е Р , 1 0 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
10:50 «Мiняю жiнку - 2»
12:20, 21:00 Т/с «Свати
- 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
22:00 «Мiняю жiнку - 10»
23:30 «Право на владу
- 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:10 Д/ф «Обличчя
диявола»
11:05 Вiкно в Америку
11:30 Д/с «Клуб пригод»

12:00 Вересень
12:25 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:15 Надвечiр’я. Пам’ятi
Т. Щербатюк
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:50 З перших
вуст
22:25 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 16:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
12:40 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Х/ф «Осiннiй
лист»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»

21:00 Т/с «Кохання у
сападок»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:10, 23:50 «Кумири»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi iгри»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кончаловський
21:30 Вiдлуння
22:00 Х/ф «Френк Рiва»
ТЕТ
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX

12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!

Лас-Вегас - 13»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Головний калiбр»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Королiвство»

СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10, 18:30 «За живе!»
10:35 «Битва
екстрасенсiв»
12:40 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 5»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Губка Боб Прамокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 00:10 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:30 Х/ф «Кiлери»
22:20 Х/ф «Голi перцi»

НТН
05:50 Х/ф «Адвокат»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI:

МЕГА
07:00 Вражаючi кадри
09:30, 15:40 У пошуках
iстини
10:20, 16:30 Правила
життя
11:10, 17:20 Мiстична
Україна

12:00, 18:10 Секретнi
територiї
14:50, 19:00 У пошуках
пригод
21:40 Земля до свiтанку
22:40 Таємницi Африки
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:30 «TOP SHOP»
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 «Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Сiльський
романс»
10:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Судовi справи»
14:30, 16:15 Т/с
«Легковажна жiнка»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Станиця»
23:00 Т/с «Впiзнай мене,

якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:45 Т/с «Слiдчi»
12:00, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Дiстало!
15:25, 16:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Пес»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,

12:32 Прес-конференцiя
наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:30 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:05 Невигаданi iсторiї
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
11:20 Х/ф «Навколо Свiту
за 80 днiв»
13:15 Т/с «Чорна
стрiла»
15:25 Євробаскет 2015.
Україна - Бельгiя. Прямий
ефiр
17:30 «Реал-Бодрiт»
17:55 «6 кадрiв»
20:20 «Право на владу»
00:00 Х/ф «Внутрiшнiй
ворог»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 1 ВЕ Р Е С НЯ
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»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку - 2»
12:20 Т/с «Свати - 6»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi - 4»
17:10 Т/с «Заборонене
кохання»
20:10, 20:50
«Мультибарбара»
22:10 «Свiтське життя»
23:10 Х/ф «Iнсайдер»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
13:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:05 Театральнi сезони
19:40 Т/с «Бiлявка»

21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:50 З перших
вуст
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
13:25, 15:30 Т/с «Немила»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв»
21:00 Т/с «Кохання у
сападок»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

13:00 «Соцiальний
статус»
14:00 Всесвiт
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кончаловський
21:30 Сильнi свiту цього
22:00 Х/ф «Френк Рiва»
23:50 «Кумири»
ТЕТ
06:45 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Обережно, дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Коханнязiтхання»
20:00 Х/ф «Коханнязiтхання 2»
21:50 Х/ф «Кохання-

зiтхання 3»
23:40 Х/ф «Дикуни»
СТБ
06:30 Х/ф «Самотнiм
надається гуртожиток»
08:15 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
10:20 Х/ф «Принцеса та
жебрачка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-8»

калiбр»
19:30 Х/ф «День
Перемоги»
21:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Кривавi
грошi»
22:50 Х/ф «Велика
ставка»
НОВИЙ КАНАЛ
06:07 М/c «Губка Боб Прамокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
15:00, 20:50 Як стати
супермоделлю
16:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!
21:45 Суперiнтуїцiя
23:15 Аферисти в
мережах

життя
11:10, 17:20 Мiстична
Україна
12:00, 18:10 Секретнi
територiї
13:00, 20:50 Вижити
попри все
14:50, 19:00 У пошуках
пригод
19:50 Скарби зi сховищ
21:40 Земля до свiтанку
23:30 Вражаюче вiдео

МЕГА
06:00 Я вижив 11 вересня
10:20, 16:30 Правила

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:55 «Українська

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»
00:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Кривавi
грошi»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:30 Д/ф «Володимир
Iвасюк»
08:10 Шаленi розумники
09:50, 20:10 Iгри розуму
12:20 Земля до свiтанку
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
23:00 Злочини столiття

НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Дешево i сердито
10:00 Ревiзор.
Спецвипуск
12:15 Хто зверху? - 4
14:15 Т/с «СашаТаня»
18:00 М/ф «Як пiймати
перо жар-птицi»
19:10 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 3»
22:40 Х/ф «Будинок
з паранормальними
явищами»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:15 «МастерШеф - 5»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
20:50 «Один за всiх»
22:05 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 4»

13:00 Х/ф «Кiлери»
14:50 Х/ф «Полiцейська
академiя 3»
16:40 М/ф «Як пiймати
перо жар-птицi»
21:00 Х/ф «Полiцейська
академiя 4»
22:45, 00:15
Х/ф «Будинок з
паранормальними
явищами»

НТН
06:45 Т/с «Холостяки»
10:35 «Народний кухар»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 Х/ф «Живе такий
хлопець»
14:50 «Розсмiши комiка»
16:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiгво змiя»
23:00 «Головний свiдок»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Д/ф «Секти.
Контроль над розумом»
12:20 Земля до
свiтанку
14:10 Кришталевi озера
Альп
15:10 У пошуках пригод
17:40 Мiстична Україна
23:00 Злочини столiття
00:00 Очима слiдчих

13:00 «Українська мрiя
М.Поплавського»
13:30 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

НТН
07:00 Х/ф «Адвокат»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
13:00 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 02:50
«Свiдок»
15:15 Т/с «Головний

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, 00:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН- 2015»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Сiльський
романс»
10:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»

12:25 «Судовi справи»
14:30, 16:15 Т/с
«Легковажна жiнка»
18:00 «Стосується
кожного»
23:30 Х/ф «Життя
прекрасне»
ICTV
06:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:45 Т/с «Код
Костянтина»
11:00, 17:45 Т/с «Слiдчi»
12:00, 13:20, 23:25 Т/с
«Морська полiцiя. Новий
Орлеан»
14:25 Дiстало!
15:25, 16:20, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Пес»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:30 Територiя закону
23:45 Мiграцiйний вектор
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
12:15 Х/ф «Навколо Свiту
за 80 днiв»
14:00 Т/с «Чорна
стрiла»
16:00 Т/с «Скорпiон»
17:55 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф «Кращi з
кращих-4»
21:10 Х/ф «Iз пекла»
23:30 Х/ф «Бен Гур»

СУБОТ А , 12 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Грошi»
07:00, 20:15 «Українськi
сенсацiї»
08:55 «Свiтське життя»
09:55, 19:30 ТСН
10:50 Х/ф «Поцiлунок
долi»
15:40 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:00 Х/ф «Куди подiлися
Моргани?»
УТ-1
08:20 АгроЕра. Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:20 Мультфiльм
10:00 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
11:00 «Iгор Померанцев.
Площа Україна»
12:10 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
13:45 Концертна

програма «Прощавай,
лiто»
15:50 Чоловiчий клуб
16:30 Т/с «Польськi
свята»
21:00 Новини
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 07:15 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
08:50, 00:30 Вiдверто з
М. Єфросiнiною
10:00, 23:35 Зiрковий
шлях. Субота
11:00 Х/ф «Роман у
листах»
13:00, 15:20 Т/с «Не
зрiкаються кохаючи»
17:00, 19:40 Т/с «Сила
кохання»
21:40 Х/ф «Осiннiй лист»
ТОНіС

06:20 Х/ф «Привид
кохання»
11:15 Х/ф «Подарунок»
16:20 Матч миру у
Волочиську за участю
зiрок київського
«Динамо» i воїнiв АТО
16:30 Брати Меладзе.
Разом i окремо
18:00 ВIА хiт-парад
18:50 Водне життя
20:00 Вiдверта полiтика
22:10 Х/ф «Френк Рiва»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/ф «Лiкар
Айболiт»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:55 М/ф «Жовтодзьоб»
12:35 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
14:10 Х/ф «Щурячi
перегони»
16:10 Х/ф «Кохання-

зiтхання 2»
18:00 Х/ф «Коханнязiтхання»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:25 Х/ф «Суєта суєт»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
11:45 «Танцюють всi!-8»
15:35 «Зваженi та
щасливi - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»
21:55 «Хата на тата»
23:55 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
НТН
06:00 Х/ф «Без
особливого ризику»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
13:00 «Правда життя»

K1
06:30 «TOP SHOP»
08:10 «Мультфiльми»
11:00 М/ф «Тигруля»
14:10 «Файна Юкрайна»
16:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Орел i Решка»
22:00 «КВН»
00:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
06:50 «Сорочинський
ярмарок»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Афоня»
11:25, 02:30 Х/ф
«Приборкання
норовливого»
13:15 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
17:05 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»

19:00, 20:30 Т/с
«Вернешься - поговорим»
20:00 «Подробицi»
23:30 Х/ф «Любов на
асфальтi»
ICTV
06:35 М/с «Пригоди
мультинят»
09:35 Секретний фронт
11:35 Дiстало!
12:45 Факти. День
14:45 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Ван
Хельсинг»
22:40 Х/ф «Iнший свiт.
Еволюцiя»
5 КАНАЛ
06:30, 19:25 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
07:20, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
09:50 Снiданок
з Iскрою
17:20, 17:35 Останнiй мiф
21:00, 00:20 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:30 Твоя влада
23:35 Мiграцiйний вектор
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Х/ф «Сталiнград»
16:50 7 Тур ЧУ. Динамо Олександрiя
19:15 7 Тур ЧУ. Металург
З. - Днiпро
21:30 Х/ф «Слiдопит»
23:25 Х/ф «Внутрiшнiй
ворог»

НЕДIЛЯ, 13 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:05 «Недiля з
Кварталом - 2»
09:00 «Лото-забава»
10:15 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 6»
12:15 «Iнспектор
Фреймут»
13:15 «Життя без обману»
14:40 «Мiняю жiнку - 10»
15:55 «Чотири весiлля 4»
17:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Зимовий
вальс»
УТ-1
07:20 Шеф-кухар країни
08:20 «Золотий гусак»
08:40 Тепло.Ua
11:10 Т/с «Польськi
свята»
15:45 «Сiмдесятники.
М. Вiнграновський.
Український Орфей»
17:05 Д/ф «Без права на

славу» iз циклу «Я - вiйна»
18:15 Т/с «Бiлявка»
19:55 Д/ф «На крилах
андського кондора»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола

П. Зiброва
20:15, 23:45 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 Сильнi свiту цього
22:00 Х/ф «Зануда»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

ТРК «УКРАїНА»
06:00, 19:00 Подiї тижня з
О. Панютою
07:00 Подiї
07:45 Реальна мiстика
10:30 Т/с «Кохання у
сападок»
17:15, 20:00 Т/с «Немила»
22:00 Х/ф «Роман у
листах»
23:50 Зiрковий шлях

ТЕТ
07:30 Байдикiвка
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
12:35 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
14:20 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:10 Х/ф «Щурячi
перегони»
18:10 Х/ф «Коханнязiтхання 3»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!

ТОНіС
06:00 Х/ф «Подарунок»
09:50, 19:00 Водне життя
11:15 Х/ф «Привид
кохання»
16:00 Сили природи
17:00 Ювiлейний концерт

СТБ
07:10 «Все буде добре!»

НОВИЙ КАНАЛ
09:57 М/ф «Оллi i Скарби
пiратiв»

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вважати недійсним втрачений паспорт серія СТ
№ 014245, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС
України в Київській обл. 20 лютого 2008 р. на
ім’я Ігоря Володимировича ЧУМАКА
Сердечно ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ
надійного та щирого друга
Валентину Володимирівну
ТИТАРЕНКО!
Щасливий той, кого шанують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця старість не спішить.
Керівник міської організації
Української Народної Партії Едуард Багмут

Адвокат. Всі види юридичних послуг.
Тел: (096) 583-72-46
28.01.2015 приблизно з 21:00 до 23:00 години
за адресою: вул. Симоненка, 4-б на дитячому
майданчику відбулася сутичка між двома жінками. Свідків прохання зателефонувати:
(050) 654-85-79, (066) 187-08-78
ДОРОГО КУПЛЮ БУРШТИН
(каміння, намисто, брошки, кулони).
А ТАКОЖ — картини, килими, предмети старовини.
Тел: (097) 848-08-01

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
12:10 «Розсмiши комiка»
14:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:50 «Орел i Решка»
18:20 «Вечiрнiй квартал»

20:20 М/ф «Лiло i Стiч»
22:00 «КВН»
00:00 Х/ф «У коханнi
дозволено все»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Афоня»
08:15 «уДачний проект»
09:10 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
11:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
13:00 Х/ф «Бiдна Liz»
15:00 Т/с «Вернешься поговорим»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:50 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України»
22:00 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
ICTV
07:10 Т/с «Рюрики»

08:45 Зiрка YouTube
10:05 Дивитись усiм!
12:05, 13:00 Х/ф «Няньки»
14:10 Х/ф «Джуманджи»
16:10 Х/ф «Ван Хельсинг»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Месники»
23:10 Х/ф «Iнший свiт.
Повстання лiканiв»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя
мандрiв
17:35 Велика
полiтика
18:30 Вiкно в
Європу
21:00 Час: пiдсумки

тижня з В. Гайдукевичем
22:25 «Реформи»
23:30 Територiя закону
2+2
06:00 Чемпiонський бiй
за версiєю WBC, WBA.
Ф. Мейвезер – А. Берто.
Трансляцiя з Лас-Вегаса
07:45 Чемпiонський бiй за
версiєю WBC, WBA, WBO.
Ф. Мейвезер – М. Пакьяо
09:00 Чемпiонський бiй
за версiєю WBC, WBA. Ф.
Мейвезер – А. Берто
10:15 Бокс. Рейтинговий
бiй. О.Тесленко
(Україна) – Д. Дарч
(Великобританiя)
11:00 «Люстратор 7.62»
14:50 Х/ф «Слiдопит»
16:50 7 Тур ЧУ.
Чорноморець - Волинь
19:15 7 Тур ЧУ. Карпати
- Зоря
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Аутсайдер»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоклінворм», що
знаходиться за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул.
Промислова, 4, повідомляє про наміри отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Підприємство спеціалізується на
переробці небезпечних відходів, а
саме — автомобільних шин.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є дві труби реакторів.
У процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря
будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту,
оксиди діазоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, зважені речовини,

неметанові леткі органічні сполуки,
метан.
Масимальний обсяг викидів забруднюючих речовин, включаючи
парникові гази, складає 13,5 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо
намірів приймаються в місячний
термін після публікації до Вишгородської райдержадміністрації за
адресою: 07300, Київська обл., м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, тел.
(04596) 2-20-22.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В М. ВИШГОРОДІ:
— МАЛЯРА ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ, НАВЧАЄМО;
ЗАРПЛАТА ВІД 7000 ГРН
— ПОМІЧНИКА МАЛЯРА; ЗАРПЛАТА ВІД 5000 ГРН
ТЕЛ: (067) 659-54-57

Безкоштовні оголошення

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

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 0,1 га. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Знайшов гроші. Тел: (04596) 5-22-42,
Козак Анатолій Сергійович
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Олександр Семенов і Анатолій Шока передають гімназії
«Інтелект» свої вітання і подарунок — сучасний ноутбук

Школярам
подовжили
канікули

Вишгород

Мозаїка

Спілчани попрацювали на славу
— всі задоволені!

Олександр Семенов — поспілкуватися вдалося не
лише з дітьми, а й зі старшим поколінням…

Влас. інф.
Традиційно, сім років поспіль, Спілка підприємців
Вишгородщини (голова СПВ — Олександр СЕМЕНОВ) не
оминає школи міста своєю увагою. А тим більше — у День
знань!
Ось і ц. р. всі п’ять загальноосвітніх навчальних закладів
міста отримали в подарунок ноутбуки — СПВ добре розуміє,
що без сучасних технологій у навчальному процесі не обійтися.

Спілчани вирішили зробити святковий день довшим — і
влаштували на оновленій площі біля БК «Енергетик» розваги
для школярів: ігри, конкурси, аква-грим з безкоштовною солодкою «ватою» і морозивом, а також — святковою лотереєю,
тож понад сотня дітей отримали до гарного настрою ще й подарунки.
Завдяки СПВ юні вишгородці запам’ятають 1 вересня 2015го: погралися, позмагалися, поласували морозивом і… неначе
ще на один день продовжили літні канікули!

Спілка підприємців Вишгородщини

У спеку гарно охолодитися морозивом

Цікаві конкурси й ігри зібрали цілу площу малечі

Волонтери

Переможемо
разом
Волонтери БФ «З відкритим
серцем у майбутнє»
У ніч з 27 на 28 серпня, подолавши тисячу кілометрів, небезпеку, страх і
десятки контролів на блокпостах, ми доїхали до м. Попасне, потім до с. Кримське
Луганської області – це одна
з найгарячіших точок на мапі
АТО на сьогоднішній день.
Вчергове переконались, яке
в нас «перемир’я»: війська
противника обстрілюють позиції наших військових та будинки мирних жителів.
Бійцям 25-го батальйону «Київська Русь», 30-й та
24-й бригадам ми передали
три електростанції, продукти
харчування, медикаменти,
засоби гігієни, обмундирування, дитячі подарунки,
котрі підготували дітки з Лебедівки, та вкрай необхідний
тепловізор, який без перебільшення реально рятує
життя, адже вночі хлопці
можуть розпізнати ворога на
відстані більше 700 м.
З кожним днем усе
складніше збирати допомогу
для наших військових: люди
втомились, збідніли, ледь
зводять кінці з кінцями, —
але ж допомагають, чим можуть. Ми та наші захисники
щиро вам дякуємо, шановні
вишгородці та мешканці району, і впевнені: разом ми
переможемо!

КУБОК УКРАЇНИ НА ЗВАННЯ
НАЙБІЛЬШ ФІЗИЧНО
ПІДГОТОВЛЕНОЇ ЛЮДИНИ 2015
4 вересня, 18:00 — брифінг
суддів та інструктаж атлетів;
5 вересня, 09:00 — змагання розпочнуться комплексом для
ПРОФЕСІОНАЛІВ.
Продовжать
змагання — АМАТОРИ За результатами 2-х комплексів буде
відібрано по 16 (12) атлетів, які
продовжать змагання в неділю, 6
вересня.
6 вересня:
09:00 — змагання ПРОФЕСІОНАЛІВ
15:00 — ФІНАЛьний комплекс
для категорії АМАТОРИ
16:30 — ФІНАЛьний комплекс
для категорії ПРОФЕСІОНАЛИ
18:00 — церемонія нагородження переможців
КУБОК ЯХТ-КЛУБУ «ЕНЕРГЕТИК-2015»
4-6 вересня на Київському
водосховищі вітрильна регата
серед крейсерських яхт
***
13 вересня об 11:00
на вул. Першотравневій, 21 у с.
Володарка Поліського району Київської області — урочисте відкриття
постаменту пам’яті подвигу капітана-танкіста, Героя Радянського Союзу Бориса Голубовського
***
15 вересня о 10:00
у великому залі адмінбудинку
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
2-й поверх) — звітно-виборча конференція Вишгородської міської
ради ветеранів війни, праці, військової служби. Вхід вільний
***
«ЛІСОВА ЗАСТАВА» ЗАПРОШУЄ
Дитячий оздоровчий табір
психологічного розвитку «Лісова Застава» запрошує дітей війни

(жителі зони АТО, звільнених і прифронтових міст, переселенці із зони
АТО, діти українських бійців, діти
волонтерів) на 11 зміну – «Бабине
літо».
Дата заїзду: 13 вересня — 04
жовтня 2015 року.
Щоб
записатися,
необхідно
оформити заявку:
https://docs.google.com/.../1BjrvmW
fHVRODTZd3ja9HeIg.../viewform
ПОХОДИМО?
4 жовтня о 13:00 (м. Київ, вул.
Хрещатик, КМДА) приєднуйтеся до
Всесвітнього дня ходьби.

Аби
зареєаФішка
струватися, пишіть на пошту:
nwalk@mail.ru
ВИШГОРОДСЬКА
ПОКРОВА – 2015
11 жовтня у Вишгороді проходитиме VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Вишгородська
Покрова», що цьогоріч поєднає і відзначення 20- річчя Вишгородського міського хору «Коралі».
Місце проведення: Собор Вишгородської Богородиці (УГКЦ), вул.
Старосільска, 9

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.09.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

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.

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

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
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