6 серпня ми відзначаємо День пам’яті покровителів Вишгорода – святих Бориса і Гліба!
Шановні вишгородці!
Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями віри, надії і любові. Хай
душевна чистота, мир та спокій, добро і достаток будуть у ваших оселях і слово Боже надасть
усім вам наснаги на добрі і благі діла. Саме так ми наблизимось до ідеалу взаємовідносин, до
турботи про ближнього.

Нехай цей урочистий День принесе світло до ваших родин, затишок та Господню
благодать.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА, заступник міського голови Трохим ІВАНОВ,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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Лист у номер

аФішка

Вивчаймо
українську

Наш мер обіцянок дотримується
Вишгородському
міському голові
Момоту О. В.
Шановний Олексію Вікторовичу!
Мешканці приватного сектору «Піски» м. Вишгорода висловлюють Вам свою щиру подяку за
підтримку та сприяння у питанні ремонту та відновлення дитячого майданчика по вул. Святославській. Тепер так приємно спостерігати, як ціла ватага малюків бавиться на новому майданчику, чути,
як лунає дитячий сміх.
Також мешканці підтримують ініціативу створення в межах приватного сектору спортивно-ігрового майданчика для підлітків та молоді в найближчому майбутньому.
З повагою та найкращими побажаннями
мешканці приватного сектору
«Піски» м. Вишгорода

аФішка
МОЛЕБЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ ПОКРОВИТЕЛІВ
6 серпня (субота) в День пам’яті святих покровителів нашого міста Вишгорода — благовірних
князів Бориса та Гліба — об 11:00 молебень біля
пам’ятника святим Борису та Глібу (м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1)
«SUMMER PULL UP CHAMPIONSHIP»
6 серпня (субота) з 19:00 до 23:00 у Вишгороді
на стадіоні «Енергетик» відбудеться перший чемпіонат із підтягування «Summer Pull Up championship»
у двох розділах, «PRO» та «AMATEUR».
Учасники — по 10 у кожному розділі — відбираються в розділи за максимальною кількістю підтягувань за раз. Реєстрація — о 19:00 (безкоштовно).
Обмежень у віці немає. Підтягування на перекладині зараховуються тільки чисті (без розкачок,
повне розгинання рук, підборіддя заходить за перекладину). Переможцям — грошові нагороди.
У ДЕНЬ МІСТА
24 вересня (субота) у Вишгороді на набережній Київського моря — за підтримки мера міста
Олексія Момота — пройде перший екстрим-чемпіонат «VYSHGOROD FREERUN CONTEST».
Чекаємо всіх любителів паркуру і фрірану на дні
народження нашого славного міста! Глядачів потішать феноменальні трюки і неймовірна атмосфера
боротьби одних із кращих фріранерів України.
Призовий фонд – 5 000 гривень.
Програма чемпіонату:
12:00 — 13:30 — реєстрація;
14:00 — 15:00 — кваліфікація/відбір;
16:00 — 17:00 — півфінал;
18:00 — 19:00 — фінал чемпіонату.

Духовно-просвітницький центр
«Спадщина» проводить запис охочих на безкоштовні курси вивчення
української мови. Курси почнуть
працювати у міру укомплектованості груп.
Запис за телефонами: 067-45931-56, 095-177-82-56 (координатор
центру Степанія Сідляр).

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?

Вишгород —
на першій сходинці
Фестиваль Древніх >4
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»,

8 серпня ювілей відзначає любляча мама
і бабуся, чарівна та успішна жінка
Валентина Іванівна ГОЛОВАЧЕНКО!
Серед низки буднів із усіма проблемами, турботами і суєтою ми не завжди встигаємо сказати тобі,
мамо, як любимо тебе.
Щиро бажаємо тобі ясності думок і легкості почуттів. Більше безтурботності і веселощів, яскравих
відчуттів і душевної бадьорості. Нехай із кожним
днем життєва енергія вирує сильніше.
Дорога наша, нехай збудеться все, про що мрієш.
З любов’ю
син Володимир,
онуки Ярослав та Тимофій, невістка Анна

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Пам’ятник Герою > 2
Борисоглібська
парафія вітає з Днем
Пам’яті перших
руських святих
Бориса та Гліба > 4
Охоронці
нашого міста
>4
Сімейний лікар > 5

Лілія ЯНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Вітаємо!

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

Вишгород
прощається
з Русланом

>
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XIII (позачергова) сесія міськради VII скликання

Цього року День міста відзначатимемо в останню суботу вересня
Влас. інф.
13 сесія міськради, попри свій порядковий
номер, пройшла цілком конструктивно. Рівно у
10-ій у сесійній залі зареєструвалися 25 міських
депутатів і мер Олексій Момот. Упродовж нетривалого часу підійшли іще три депутати: Тамара
Войтович, Олексій Поліщук і Валентина Парчук,
яких одразу ж занотувала лічильна комісія і секретар сесії (Дмитро Корнійчук, Марина Мельник, Олексій Черняхівський та Віталій Сардак).
На порядку денному — чотири питання: два бюджетні і два — організаційні.

Затверджено
доходи
міського
бюджету
(76 841 300 грн, у т. ч. доходи загального фонду
63 619 800 грн, спеціального — 12 221 500 грн) та
видатки (загальний обсяг у сумі 91 406 349,94 грн, у
т. ч. по загальному фонду 56 121 065 грн, по спеціальному — 35 285 284,94 грн).
Зміни, внесені до рішення Вишгородської міської ради від 25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік», в основному,
стосувалися КФКВ (зокрема, було «перекинуто» 50
тис. грн на ТРК «ВишеГрад»).
Далі — на стор. 3

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2016 року

Вишгород

Спасибі

ФОТОмить

Пам’ять про сина

Пам’ятник Герою

Щире материнське спасибі за встановлення пам’ятника моєму сину, патріоту України Непопу Костянтину Івановичу — усім його
друзям та кумам, що проживають у Хотянівці.
Особлива подяка Аркадію Стеценку та членам його родини. Дуже вдячна депутату районної ради Олександру Приходьку за надану
допомогу, усім односельчанам, однокласникам та однокурсникам, із якими Костянтин
навчався у Славістичному університеті, керівництву Вишгородської райдержадміністрації,
районної та міської рад, організації воїнівафганців, райвійськкомату, волонтерам, Хотянівському сільському голові Володимиру
Грищенку. Мої слова вдячності та поваги —
товаришам Костянтина по службі з 95-ї аеромобільної бригади, які у День високомобільних десантних військ приїхали із Житомира,
щоб вшанувати пам’ять мого сина. Майже всі
ці люди були з моєю сім’єю у тяжку годину,
коли загинув Костя, через сорок днів, на роковини і сьогодні — на відкритті пам’ятника.
Вдячна настоятелю церкви св. Володимира УПЦ КП отцю Богдану Ніколину, який завжди вшановує і звершає молитву за упокій
мого сина…
Слава Україні!..
З повагою до всіх
Віра Георгіївна НЕПОП

2 серпня, в День повітряно-десантних військ, на кладовищі у селі Хотянівка відкрито та освячено надмогильний пам’ятник загиблому бійцю АТО Костянтину Непопу, який загинув у зоні АТО 3-го лютого 2015 року.
Скорботна подія зібрала багато людей — рідних і друзів загиблого на Сході України Героя, представників районної влади, депутатів різних рівнів, бойових побратимів та ветеранів-воінів-інтернаціоналістів,
односельців.

Водний транспорт

«Ракета» знову на рейсі
В акваторію Дніпра повернулися
теплоходи-«ракети». Так, у неділю, 31 липня, прогулянкове судно з підводними крилами «Полісся-1» вийшло в перший рейс
за маршрутом «Київ-Канів».
Вартість квитка становить 800 гривень.
Сюди входить дорога туди і назад, екскурсії,
а також обід.
Нагадаємо, реконструкція теплохода «Полісся-1» тривала два роки. Подібні судна були
популярними в 1990-х. Теплоходи «Полісся»
призначені для перевезення пасажирів у світлий час доби, тривалість поїздки — до восьми годин.
Перевага такого водного транспорту – велика місткість (одночасно можна перевозити
50 осіб) і досить велика швидкість – до 70 км/
год.

Вишгородське
МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальністю:
— слюсар аварійновідновлювальних робіт
водопровідно-каналізаційної
дільниці.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Тема
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань захисту найманих працівників
У ніч із 23 на 24 липня 2016 р. в центрі
с. Вища Дубечня від вогнепальної зброї
загинув заробітчанин — 28-річний молодий чоловік із Львівщини.
Є древній вислів: «Смерть однієї людини – трагедія, смерть тисяч людей —
статистика». У даному випадку, як не
гірко визнавати, це вже не трагедія, це —
статистика.
Поранення і смерті на Сході України молодих чоловіків, без перебільшення — цвіту
України, пояснюємо російською інтервенцією (з метою духовного виснаження і фактичного знищення України як держави). Та
смерть молодого заробітчанина зі Львівщини до кожного із нас, живих, ставить немало
запитань. І найперше: «Не питай, по кому
дзвін, по тобі може бути наступний». Чому
цей молодий чоловік (28 р.) у ніч із 23 на 24
липня перебував на відстані 800 км від сім’ї,
від рідного дому?
Хоча юридично його у с. В. Дубечня не
було, як і мільйонів внутрішніх трудових мігрантів (заробітчан), і, відповідно, юридично
і смерті немає, але є незаперечна істина,
яку, на жаль, змінити не можна, — згасло
людське життя. Мати вже не побачить сина,
дружина — чоловіка, діти втратили батька,
втратили теплоту, сонце і радість, яку може
дати тільки рідна людина (в усіх інших випадках уточнюємо: добрий батько, хоч не
рідний).
Тіло на Львівщину повезли чи повезуть
не зі Сходу України — де війна, тіло повезуть
із с. Вища Дубечня Вишгородського району.
У лютому 2016 р. тіла із м. Києва (обвал
будинку по вул. Б. Хмельницького), із м. Ірпеня везли на Хмельниччину й у інші області
України.

До армії кроком – руш!
Вважати недійсними втрачені документи
від 15.12.2008 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 388) на ім’я Анни
Владиславівни ЛАЗАРЕНКО
Вважати недійсними втрачені документи
від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 270) на ім’я Владислава Володимировича ЛАЗАРЕНКА
Вважати недійсним загублене свідоцтво
про реєстрацію катка CLG-612, АБ 3 557287,
видане на ім’я ТОВ «Аларіт-Пром»

«…А цвіт опадає»
Причини смертей різні: травми на будівництві, алкоголь та ін. Тіла везуть, і це не війна.
Теоретично: є злочин – має бути покарання. Судячи із інформації, якою я володію:
надії на заслужене покарання — примарні.
Навіть, якби Господь Бог допоміг і кара за
злочин була б справедливою, чи меншим
буде біль втрати у сім’ї вбитого? Ні!
І це не одна така згорьована родина.
Близько 7 млн працездатного населення —
з метою вижити, матеріально утримувати
сім’ї — змушені шукати роботу по усьому
світу: від далекої Австралії до країн ЄС, в
тому числі 2 млн чол. у пошуках роботи внутрішньо мігрує по Україні.
Існує легенда: землю, яку Господь Бог
залишив для себе, подарував українському
народу. Доля істини в цих словах є. Адже
Україна володіє 3/4 чорноземів світу. Має
талановитих роботящих людей. А робочі
місця, як писав український письменник Богдан Лепкий, можна створювати на кожному
клаптику української землі.
І це правда, це реально, це потрібно. Як
економіст-практик із безперервним 30-річним стажем з повною відповідальністю за
свої слова кажу: це — можливо. Але, на
жаль, це потрібно тільки тим, хто змушений
у пошуках роботи залишати власні сім’ї, не
бачити, як виростають діти, як одиноко в болях чекання старіють батьки, як руйнуються
через розлуки сім’ї, тим, чия молодість і кращі роки життя проходять у металевих вагончиках у чужих містах.
Роботодавець бачить у тобі тільки робітника, елемент робочого механізму, який
здатний виконувати певний обсяг роботи.
Навіть інколи сказати до робітника «Добрий
день» принизливо, він (роботодавець) —
вище статусом і ростом.
Державному чиновнику, якого направляють на роботу в іншу область чи район, —

створюють умови для праці: житло, побут…
Україна, яка за 25 років втратила 40 %
ВВП і, відповідно, мільйони робочих місць,
альтернативи застосування вивільненої робочої сили не створила, не створила умов
для розвитку малого і середнього бізнесу: як
і 25 років тому, так і сьогодні власному народу запропоновано метод самовиживання.
Внутрішні трудові мігранти (заробітчани),
гірко це визнавати, а ще гірше писати: раби
на рідній несвоїй землі.
І обґрунтовую чому:
— обліку людей, які тимчасово працюють на будівництві (5-10 років), на ремонтах
доріг, транспорті, реалізації товарів, наданні
послуг, у жодній державній установі немає.
Як і державної структури, яка б контролювала потік внутрішньої трудової міграції, — немає;
— участі у громадському житті країни, у
виборчому процесі тощо, заробітчани брати
не можуть (цікаво, що засуджені до певних
строків позбавлення волі мають на це право);
— звернутись по медичну допомогу або
по стаціонарне лікування заробітчани —
внутрішні трудові мігранти – не можуть, бо
не є членами територіальної громади.
Трагедія у селі Вища Дубечня свідчить:
неможливо не бачити ту велику кількість
необлікованого населення у кожному районі
Київської області, яка вже по відношенню до
місцевого населення становить пропорцію
1:1. Потрібно працювати із кожною із цих категорій населення. Відпрацювати механізм
взаєморозуміння, взаємоповаги, дисципліни
і порядку.
В іншому випадку такі, як у селі Вища
Дубечня, трагедії будуть повторюватись і діти-сироти, жінки-вдови будуть не наслідком
загарбницької політики чужоземця Путіна,
а страшним наслідком нашого пустослів’я і
байдужості.

Служба за контрактом

Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату
Вишгородський районний військовий комісаріат оголошує
набір на військову службу за контрактом. Приймаються громадяни віком від 18 до 40 років (а під час особливого періоду – до 60
років), які мають відповідну фізичну підготовку, пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам
проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги: грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової
служби. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця най-

нижчої категорії з 1 січня 2016 року – від 7 000 грн.
Військовослужбовці також мають право на: безкоштовне отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги (у т. ч. – і члени
їх сімей); санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях,
будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ; отримання безкоштовного житла за рахунок держави; отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 50-відсоткової знижки плати за
користування житлом та комунальні послуги; щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; на пенсійне забезпечення після
звільнення із військової служби.
Докладніше – за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 5, каб. № 3. Тел: (04596) 5-43-45.

Наше місто

Вишгород

6 серпня

Автобус до вул. Генерала Кульчицького
Добрі новини

2016 року
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Справи опікунські

Про ваші права та
обов’язки варто знати
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської
міської ради VII скликання,
голова Опікунської ради
Враховуючи значний обсяг
звернень та право населення
міста на отримання інформації з опікунських питань, орган
опіки та піклування при виконавчому комітеті
Вишгородської міської ради започатковує тематичну інформаційну колонку.
Відтепер, шановні вишгородці, ви регулярно зможете ознайомлюватися із інформацією, що стосується:
— погодження угод на відчуження нерухомого майна, де зареєстровані або є співвласниками неповнолітні вишгородці;
— позбавлення батьківських прав;
— визначення місця проживання неповнолітніх;
— встановлення опіки над недієздатними
особами
тощо.
Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до приймальні Вишгородської міської
ради (пл. Т. Шевченка, 1), тел.: 04596-54-203
(Бражнікова Тетяна Олексіївна)
Читайте у наступних номерах

Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
ФОТО — Тетяна КОВАЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Передостанній виконком ухвалив назвати іменем Героя України нову вишгородську вулицю — від в/ч Національної гвардії.
Військовослужбовці не раз зверталися до місцевої влади і щодо
організації транспортного сполучення.
І от 29 липня ц. р. урочисто відкрито нову частину маршруту № 397: із
6-ої ранку до 20-ої вечора щогодини автобус № 397 зі ст. м. «Героїв Дні-

пра» (Київ) курсуватиме до вул. ім. Генерала Кульчицького (Автобусна зупинка «Військове містечко № 1»). Відтепер зручно буде і військовослужбовцям, і їхнім родинам, і мешканцям Гори та житлових масивів «ГАЕС» і
«Дідовиця», а також мешканцям населених пунктів Правого берега.
Хочу нагадати читачам газети «Вишгород», що — на завдання
міського голови Олексія Момота — питання подовження маршруту
№ 397 не раз обговорювалось мною з відповідними структурами та
перевізником. І от — результат. На цьому не зупинимось, на часі —
транспорт на дачні масиви Лівого берега та інші міські території.

XIII (позачергова) сесія міськради VII скликання

Цього року День міста відзначатимемо
в останню суботу вересня
за активної підтримки якого представники
нашого рідного міста взяли участь у фестивалі в Парку «Київська Русь» (чит. статтю
«Фестиваль Древніх» на стор. 4 цього випуску газети). «Коли я прийшов на посаду,
були певні питання; я просив, аби займалися
лише творчістю, і радий, що це відбулося, —
резюмував Олексій Момот і квітами привітав
переможців (НА ФОТО).
Перед розглядом другого питання порядку денного «Про погодження укладання
Додаткової угоди до Договору суборенди
земельної ділянки» (нагадаємо, що ішлося
про погодження КП «Координаційний центр
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» внесення змін до
договору з ТОВ «ДБК-Партнер» — ред.)
слова попросив місцевий громадський діяч.
Він звернувся до міських депутатів: спочатку із закликом «не узаконювати незаконне
рішення, прийняте до них»; потім видав,
вочевидь, самостійно підраховані цифри
«відрахувань» житла із знову-таки ним же

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

(Початок — див. на стор. 1)
Загальне збільшення доходів складає
13 165 100 грн, що дозволило збільшити
кошторисні призначення, зокрема: 900 000
грн — на соціальний захист населення,
2 500 000 грн — на благоустрій. Доходи спеціального фонду Вишгородського міського
бюджету (бюджету розвитку) збільшено на
1 875 000 грн, що дозволило, зокрема, направити 440 000 грн — на капремонт приміщення міського дитячо-юнацького духового
оркестру-студії «Водограй».
До речі, сесійне засідання, яке розпочалося з привітання депутатів Юрія Городиського та Ганни Булгакової з днем народження
(під загальні оплески його озвучив міський
голова), продовжилось на приємній творчій
ноті: керівник «Водограю» продемонструвала дві грамоти, здобуті на останніх творчих
змаганнях, у яких брав участь оркестр, сопілкарі та барабанщиці «Драм стейшн», та
від імені цих творчих колективів щиро подякувала міському голові Олексію Момоту,

підрахованої кількості висоток за останні 10
років; оголосив, що 4 % від загальної площі складають, як мінімум, школу і будинок
творчості і нагадав — уже забудовникам
— про час платити борги. Далі пішли запитання до нинішньої влади: де депутатські
запити щодо дитсадка, чому на пров. Прожекторному підвищена висотність і ні разу
не піднімалися ці питання на сесіях і т. інш.
Промову «неприхильником нового Майдану» було завершено закликом до міських
депутатів: «Пора працювати конструктивно,
для міста і міської громади».
Активісту пояснили, що відсотки площ —
за законом, надаються не у вигляді квартир,
а у вигляді пайової участі в розвиток міста,
тобто сум на інженерні мережі тощо, тому
коштів на той же дитсадок із них з однієї чи
кількох забудов не набереш. До того ж, забудовники часто-густо є власниками ділянок
— і на альтернативні не завжди погоджуються, а сум на викуп ділянок у міськради немає.
Громадський діяч наполягав на тому, що

Вишгородська міська рада оголошує
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
Нежитлове приміщення (підвал) —
112,00 кв. м. Балансоутримувач — КП
«Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради (вул. Набережна, 2).
Конкурс відбудеться о 10:00 22 серпня
2016 року за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 62. Телефон для довідок:
(04596)26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, термін виконання
робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація
подається до 16 серпня 2016 року включно.

інфраструктури як не було, так і нема. До
дебатів долучилися депутати із намаганням
надати політичного присмаку ситуації (навіть
із звинуваченням у тому, що говорять одне,
а голосують по-іншому). Кінець суперечці
поклав міський голова, котрий нагадав, що
претензії за останні 10 років — не доречні до
нинішнього депутатського корпусу. І закликав перейти до суті справи.
Представник
«земельної»
комісії
озвучив правки до проекту (суборендар
зобов’язується в термін до 31.10.2016 р.
сплатити до бюджету міста визначений грошовий еквівалент ринкової вартості площі
за договором). Депутати проголосували за
рішення «за основу», «за правки», «в цілому
з правками».
Нетривалі дебати викликав і проект рішення про перенесення — лише у 2016 році
— святкування Дня міста: із 6 серпня на вересень. До міськради надійшли звернення
від дитячих колективів, які влітку відсутні в
місті. Врахували і метеорологічні умови (температуру й забрудненість повітря, підвищений радіоактивний фон) — і спочатку запропонували відзначити День міста 3 вересня.
Проти цієї дати виступили декілька депутатів. Олексій Момот нагадав, що історично
(впродовж багатьох років) День Вишгорода відзначали наприкінці вересня. Врешті
більшість голосів зібрала дата 24 вересня
(остання субота цього першого осіннього
місяця), коли з відпусток повертається більшість вишгородців, міські творчі колективи
готові до виступів, а дошкільні і шкільні навчальні заклади вже увійшли у звичний ритм
роботи.
Останнє питання порядку денного теж
розглянули конструктивно. До постійної комісії міськради VII cкликання з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку замість Олександра Шамоти ввели Артема Тютюнника.
На цьому засідання XIII сесії завершилося. Повністю всі ухвалені рішення див. на
сайті Вишгородської міськради.
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6 серпня

Борисоглібська парафія вітає
з Днем Памяті перших руських
святих Бориса та Гліба
Настоятель храму
протоієрей Димитрій
Дорогі вишгородці! Сердечно вітаю вас із Днем Пам’яті
перших руських святих — благовірних князів Бориса та Гліба.
У чому ж полягає подвиг святих Бориса і Гліба та чому нас
вчить? Життя святих страстотерпців є прикладом християнської любові до Бога і ближнього.
Вони відмовилися від помсти і
братовбивчої війни (а це зазвичай робили язичники).
Також подвиг Бориса і Гліба
вчить нас бути добрими, чуйними, справедливими, любити
ближнього, розвиває здатність
до співпереживання, вміння мирно вирішувати конфлікти. Приклад подвигу Бориса і Гліба дає
нам тверді орієнтири добра, істини, любові в зразках православного життя на основі віри, надії,
любові.
Святі князі явили перший
плід духовного преображення
нашого народу. Заради любові
у Христі до всіх людей, заради
спокою та благополуччя нашої
любимої країни вони пожертвували життям.
Свв. Борис та Гліб пройшли
шлях Христа, і ця жертва посіяла
в нашій країні мільйони християн.
Ці люди збудували нашу країну.
Благовірні князі-страстотерпці не тільки прославлені від Бога
даром зцілень, вони — особливі
покровителі, захисники нашої
землі. Свв. Борис і Гліб не здобули ратних подвигів на полях битв,
але вони очолюють собор Небесних сил, які обороняли землю
нашу від ворогів. Відомо багато
випадків їх явлення у важкий для
нашої Вітчизни час.
Тільки от потрібно мати бажання йти шляхом християнської
любові. Бо лише цей шлях, як показала всесвітня історія, є шляхом до добробуту й благополуччя
країни та людей, які в ній мешка-

Живемо ЗДОРОВО

2016 року
Дата

ють. І тому подвиг наших великих
предків є дуже актуальним у сучасному світі.
Який же шлях любові і чи є це
можливо? Приклад святих Бориса та Гліба показує, що є такий
шлях. Ми можемо виховувати в
собі гордість, а можемо любов;
можемо бути без Бога, а можемо
просити Бога про допомогу.
Сьогодні Православна Церква згадує подвиг любові — і це
є
особливо
важливим прикладом для нас,
тих, хто також
хоче
наслідувати Його і піти
за
Христом.
Тому нині, коли
ми
вдаємося
до молитовного
заступництва
наших
святих
сродників
Бориса і Гліба, будемо особливо
старанно просити їх про те, щоб
у Вітчизні нашій справжня любов
і братолюбство перемогли. Тому
що тільки на цьому фундаменті
можна будувати міцну державність, творити духовно-моральне
суспільство, про яке всі ми мріємо і про яке молимося. І нехай молитва наших сродників — святих
благовірних князів Бориса і Гліба — зміцнює нас на шляху великого життєвого подвигу служіння
ближньому своєму і Батьківщині
нашій.
Ще раз вітаю із святом і бажаю, щоб у серці перебував
Христос. Бо тільки з Богом ми
маємо справжнє життя на землі
та надію на вічне життя на небі.
Сподіваюсь, що спільна молитва
до святих братів стане тою зіркою, яка покаже шлях до єдності
та благополуччя нашої країни, а
приклад святих князів додасть
нам, їхнім нащадкам, мудрості у
розв’язанні сучасних проблем.
Благодать Господа нашого Іісуса Христа да буде з усіма нами.

Вишгород — на першій сходинці

За православними
Інтернет-джерелами

6 серпня Православна Церква
молитовно згадує пам’ять мучеників — благовірних князів Бориса і
Гліба (1015). Борис і Гліб, у хрещенні Роман і Давид, святі князі-страстотерпці, молодші сини святого
Рівноапостольного Київського князя Володимира Святославовича,
загинули в міжусобиці після його
смерті від руки старшого брата
Святополка; перші за часом канонізації українські святі.
Літописна повість називає матір’ю
Бориса і Гліба якусь «болгариню»,
хоча на підставі непрямих даних неодноразово висловлювалося припущення, що Борис і Гліб були синами
Володимира
від
шлюбу з візантійською
царівною
Ганною.
Судячи з імен
князів-страсто-

при собі. Схоже, Володимир ішов на
корінну зміну традиційного порядку столонасліддя, справді бачивши
в Борисі свого наступника в обхід
старших синів, можливо — внаслідок
царського походження святих братів.
Проте цей намір Київського князя
натрапив у 1013-1014 рр. на активну
протидію його старших синів — Святополка Туровського і Ярослава, який
сидів у Новгороді, що дає можливість
відносити обнародування планів Володимира щодо Бориса приблизно до
1012/13 р.
Після кончини кн. Володимира
(15 липня 1015 р.) Київський престол
по праву старшинства зайняв Святополк, хоч і при не зовсім ясних обставинах. Ці події застали Бориса, який
повертається на чолі батьківської дружини з походу на печенігів. Дружинники запропонували князю підтримати
його в боротьбі за Київський престол,
проте Борис відмовився, не бажаючи
«възняті руки на брата свого старєїшаго». Після цього велика частина

Охоронці нашого міста
терпців, відомості
про їх болгарське
походження
по
матері заслуговують переваги: ім’я
«Борис» — болгарського походження, брати Борис II і Роман займали
болгарський престол відповідно в
969–971 і 977–991 рр., ім’я Давид також відоме в правлячій династії Західноболгарського царства в 2-й пол. X
ст. Можливо, «болгариня» належала
до болгарського царського роду і потрапила на Русь як полонянка в 90-х
рр. X ст., коли руські війська в якості
союзників Візантії брали участь у війні
проти болгар.
Менш вірогідним є те, що діти
від «болгарині» народилися до шлюбу святого Володимира з Ганною,
ув’язненого в 988/89 р., оскільки ця
гіпотеза суперечить одностайному
свідченню всіх джерел, що святі загинули юними.
Згідно з літописами, за життя
батька Борис займав княжий престол у Ростові, а Гліб — у Муромі.
Святополк побоювався, що Володимир нібито збирався залишити Київ
не старшому із синів (на той час ним
був Святополк), а Борису, саме тому
Володимир під кінець життя вивів
Бориса з його князівства і тримав

дружини залишила Бориса.
Миролюбивість Бориса не зупинила Святополка, який послав декількох «вишегородськіх болярцев» на
вбивство молодшого брата. Попереджений про наближення вбивць, Борис
у своєму шатрі «співав заутренюю»,
після молитви ліг на ліжко і потім був
заколотий. Разом із Борисом було
вбито немало його дружинників, у т.
ч. св. Георгія Угрина, який прикрив
князя своїм тілом, але деяким вдалося врятуватися (зокрема прп. Мойсею
Угрину, брату св. Георгія). Тіло Бориса було доставлене до Вишгорода і
поховане у церкві святого Василя.
Згідно з даними житійних джерел,
Борис і його дружинники були вбиті
в неділю 24 липня. Місце їх загибелі — стан Бориса на річці Льті (Альті),
поблизу Переяслава. Повної упевненості в точності даних про місце і день
кончини Бориса немає. У літописній
розповіді дата відсутня; крім того, за
переказами, що відобразилися в літописах, якраз на Альті, і саме на місці
вбивства Бориса, відбулася в 1019 р.
вирішальна битва Ярослава із Святополком. Це дає привід вважати, що топографічне і хронологічне приурочування загибелі Бориса до місця і часу
битви на Альті, можливо, мало місце

Супервідпочинок для дітей

Фестиваль Древніх
Влас. інф.
(ФОТО — див. на стор. 1)
Вперше у Древньому Києві пройшов конкурс не серед
людей, а серед міст. Всеукраїнський конкурс, присвячений річниці від Дня Хрещення
Русі, проводився серед міст,
які були засновані в епоху Київської Русі.
Древні міста України знайомили гостей Древнього Києва зі
своєю історією, культурою та особливостями. Кожне місто презентувало щит із гербом та прапор.
Запровадили такий формат
свята голова Асоціації малих міст
України Павло Козирєв та автор
проекту «Київська Русь» Володимир Янченко. Як одне з історично
найбагатших міст Київщини позмагатись запросили й Вишгород.
Представляли наше рідне
місто Олександр Шамота (від
міської ради), муніципальний дитячо-юнацький
оркестр-студія
«Водограй» (керівник – Наталія
Тищенко), percussion-band «Drum
Station» (керівники – Олена Могиль і Андрій Мороз), провідний
науковий співробітник Вишгородського історико-культурного заповідника Вадим Перегуда.
Вишгородський оркестр-студія «Водограй», барабанщиці
«Drum Station» підкупили журі

фестивалю майстерністю. І попри те, що професійні барабанні
палички залишились у Вишгороді,
їм швиденько знайшли заміну —
творчий Андрій Мороз вирізав їх із
гілок. Павло Козирєв, один із ініціаторів і організаторів Фестивалю,
особисто висловив своє захоплення, поспілкувався з дівчатами та
запросив їх у м. Українку.
Результат: Вишгород — на
першій сходинці. А герб Вишгорода упродовж року прикрашатиме
Михайлівські ворота у Парку «Київська Русь».
Окрім того, вишгородці отримали 50% знижки на відвідини
Парку.
Учасники творчих колективів
дякують Вишгородському міському голові Олексію Момоту та
міськраді за організацію поїздки
та можливість зануритись в епоху
Київської Русі.
Древній Київ у Парку «Київська Русь» розташований у селі
Копачів Обухівського району Київської області. Доїхати можна
маршрутками від ст. метро «Видубичі» або власним транспортом.
Початок роботи Парку о 10:00, початок театралізованої програми о
14:00. Ціна квитка — 150 грн, для
пенсіонерів і студентів — 80 грн,
для дітей шкільного віку — 50 грн.
Дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.

Вишгород

Вранішня йога
та кіно на вітрилі

пізніше, під час формування житійного переказу, який підкреслював роль
Ярослава як месника за кров братів.
Викликаний обманом із Мурома, Гліб
був убитий 5 вересня (і цієї дати немає в літописній повісті) на шляху до
Києва поблизу гирла річки Смядині, у
Смоленську. Тіло юного князя поховали на місці загибелі.
Після Бориса і Гліба був убитий
ще один Володимирович — Святослав, що княжив у Древлянськой
землі (на Північний Захід від Києва).
Розв’язкою цієї кривавої драми неминуче мало стати зіткнення Святополка з іншим його братом — новгородським кн. Ярославом. Їх чотирилітня
із змінним успіхом боротьба за Київський престол завершилася влітку
1019 р. згаданою битвою на Льті, в
якій Ярослав отримав остаточну перемогу.
Через деякий час (тобто в 1017
або 1020 р.) за наказом Ярослава
тіло Гліба було знайдене і перезахоронене поряд із Борисом у Вишгороді.
Канонізація святих Бориса і Гліба
відбулася одночасно з перенесенням
їхніх мощей до нової камінної церкви
2-го (15-го за новим стилем) травня
1115 року.

Вікторія ПОПЛАВСЬКА, волонтер
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

4 серпня на території яхт-клубу
«Енергетик», що на Київському
морі, розпочав роботу дитячий табір
«Salty Dog». Дітки уже познайомилися, розмістилися. Вчимося працювати в команді. У нас їх три — «Чайки»,
«Морські вовки» і «Тюлені».
Організатори оздоровлення дітей — команда волонтерів-ентузіастів
та громада крейсерського яхт-клубу
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова, який
очолює командор яхт-клубу, депутат
Вишгородської міської ради Олександр
Баланюк. (Висловлюємо щиру подяку
за підтримку та допомогу Вишгородському міському голові Олексію Момоту.)
Ми знайомимо дітей із азами вітрильного спорту, керуванням яхтами
класу «Оптиміст» і «Луч», віндсерфінгом. Також діти мають можливість
вийти на крейсерських яхтах у командах бувалих яхтсменів, опанувати
ази туризму. Члени яхт-клубу із задоволенням поділяться з дітьми своїми
навичками, незвичайними хобі й захопленнями. У таборі ранки починаються із занять йогою. Діти під пильним
контролем інструкторів матимуть змогу
потренуватися у стрільбі з лука, веденні
історичного бою, попрацювати в судномоделюванні. Вечорами — «родзинка»:
кіно під відкритим небом на вітрилі.
Запрошуємо дітей віком від 9 до
13 років провести 10 незабутніх днів у
таборі «Salty Dog» («Солоний пес») на
території яхт-клубу. Батьки оплачують
лише харчування. Вітрильний спорт —
прекрасний! Це здоров’я, пригоди, школа лідерства і море емоцій!

Людина

Вишгород

6 серпня

2016 року

5

ФОТОмить

Ліра

ВИШГОРОД
ПРОЩАЄТЬСЯ
З ГЕРОЄМ...
Віктор КУЧЕРУК
Пам’яті Руслана Арсієнка
Вишгород прощається
з Героєм,
Упівсили дихають вітри.
Мов приліг
спочити мужній воїн,
Дочекавшись тихої пори.
Вишгород прощається
з Героєм,
Бо солдату — друзі не рівня…
У журбі схилилась над труною
Горем наполохана рідня.
Вишгород прощається
з Героєм,
Мов дарунки,
квіти всі кладуть.
Помирає, як відлуння бою,

Над скорботним
натовпом салют.
Вишгород прощається
з Героєм,
І поволі меркне небокрай.
Світ бентежить очі пустотою,
Слух лякає жалібне: —
«Прощай!..»

В пам’ять про сусіда

После этого я еще больше
стал ненавидеть
этих гоблинов-сепаров
Олег УРМАНОВ,
соцмережі (мовою оригіналу)
На этой неделе хоронили парня из моего подъезда. Я прожил в
этом доме большую часть жизни. А
парень погиб в АТО. Жил, как все
пацаны, годящиеся мне в сыновья.
В меру учтивый, наверное,
рукастый – потому что работал, в

меру шебутной, любил веселые
компании, но я ни разу не видел
его пьяным...
Если беда не коснется тебя,
она где-то далеко, а здесь – вот
она. Вышгородцы, да и все кому
небезразлична эта страна, помяните парня Руслана. Он был правильным пацаном! И отец его погиб в
Афгане... Вот так!

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 122) на
ім’я Петра Яцековича ЯНЧЕВСЬКОГО

СІМЕЙНИЙ
ЛІКАР

Потрібний матеріал для
маскувальної сітки
Юлія ТРИГУБ

Війна не закінчилась

Терміново необхідний матеріал для плетіння маскувальної сітки в зону АТО. Доки ми спокійно живемо, на окупованій території нашої
країни йде війна — і там хлопці ризикують своїм життям заради нас. Ми повинні хоча б якось
їм допомогти, тож плетемо маскувальні сітки.
Але для цього не вистачає матеріалу!
Шановні вишгородці! По можливості приносьте старі речі або тканину в ательє «Ательєра» (м.
Вишгород). Детальніше – за тел: (096) 135-09-37.
Чекаємо на допомогу небайдужих людей!

Святковий день
Хрещення
України-Руси
Річниця,
відзначена
Хресною ходою

Доброго здоров’я

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

О пів на одинадцяту вечора два тижні
тому я повернулася з роботи після випуску
газети, виснажливого робочого дня (розлоге засідання міськвиконкому, купа додаткових матеріалів, які треба було терміново оприлюднити тощо) та знайшла свою
матусю на підлозі, застряглою між «огородженням», яке я тулю до вузького ліжка,
аби вона не впала. Стара жінка марила,
ледве ворушачи язиком, мене не впізнала,
белькотіла незрозуміле, очі були тьмяні.
Розмова із «швидкою» була «надихаючою»: «А чого ви від нас хочете?.. Так у нас
заспокійливих препаратів немає, хіба що димедрол… Добре, впродовж години приїдемо
обстежити стан…» (забігаючи наперед, скажу, що за кілька днів «швидку» викликала
моя подруга — своїй мамі, і диспетчер запропонувала дати слухавку жінці, що лежала навзнак і стогнала, аби та «розповіла про свій
стан»).
Від таких «швидких» послуг я відмовилася, з допомогою сусідки (сина на той час
не було вдома) підняла з підлоги важкий, як
брила, перекривлений недугами кістяк, обтягнений шкірою та перевитий жилами, з обвислою правою рукою і розчепіреним ротом,
з якого текла слина. Ми перевдягли маму,
ледве-ледве (вона майже не ковтає) змусили
вжити заспокійливе, а на ранок викликали сімейного лікаря. Наталя Вініченко не лише відгукнулась сама, а й синхронно організувала
прихід «на дом» невропатолога, травматолога, психіатра.
Треба віддати належне: всі три фахівці — Олександр Вознюк, Назарій Цицюра й
Олександр Іванов — відгукнулися миттєво,
надали необхідні поради, виписали ліки, та й
оглядали вони у той день не лише одного та-

НА ФОТО: Лікар-терапевт Наталія Вініченко (НА ФОТО — справа) та медична сестра
Людмила Шкатула у кабінеті сімейного лікаря під час прийому пацієнтів

кого важкохворого (окрім прийому на своєму
робочому місці). Про кожного із вищезазначених фахівців можна розповісти чимало.
Та медична реформа і ставлення до неї
лікарів і пацієнтів – тема окремої розмови.
Сьогодні йдеться про медицину сімейну, і я
хочу сказати, що за будь-якої системи (подобається вона чи ні) головне — людські якості.
Почнемо з терапевтів, до яких звертаються
по консультацію (що робити?) та викликають
додому під час хвороби.
Наталія Володимирівна Вініченко — наш
дільничний лікар уже багато років. І весь цей
час я знаю її тільки з позитивного боку. До
важкохворих, якщо треба, прийде, не рахуючись із своїм вільним часом (звісно, якщо
вона у Вишгороді).
Кілька років тому я була свідком того,
як вона оглядала недужого батька моєї знайомої. Старі люди — не завжди приємні, та
Наталя Вініченко по-дочірньому ласкаво торкалася і професійно робила все, що треба.
У чергах в поліклініці, буває, виникають
сварки (зокрема і на політичному підґрунті),
та наш сімейний лікар «гасить» їх, тому що
ставиться до всіх однаково уважно. Питаю її:
«Як Ви витримуєте?» — посміхається: «Це —
моя робота».
Чуйність до людей і відповідальне став-

лення до своєї роботи Наталії Володимирівні
прищепили батьки. Тато — Володимир Назаров, багаторічний голова районного спортивного комітету, а нині — голова фермерського господарства. Мама — Зінаїда Назарова,
медпрацівник із 40-річним стажем, що майже
два десятиліття була головною медичною сестрою Вишгородської центральної районної
лікарні.
Випускниця (фах «лікувальна справа»)
Київського Національного медичного університету імені О. Богомольця пройшла інтернатуру у Вишгородській ЦРЛ і працює на 7-ій
дільниці з 2001 року. Із 2012-го — сімейним
лікарем.
Це непросто, бо там, де, за нормами, має
бути 1,5 тис., – нині – понад 3 тис. пацієнтів.
А вдома — чоловік, у якого нелегка робота,
двійко діток (старша донька – вже 11-класниця), родинні клопоти, серед яких мама не
завжди знаходить час для улюбленого вишивання бісером (пейзажі й натюрморти — так
заспокоюють!). А на роботі — недужі люди,
іноді — з «приємними» словами, від яких плакати хочеться. Ображені на життя, вони не завжди хочуть чути порад.
Але ж огляд, навіть профілактичний,
вкрай потрібен, переконує Наталія Вініченко. Он прийшла людина по направлення до

Вишгородці з натхненням, пліч-о-пліч із НАРОДОМ УКРАЇНИ, пройшли
Хресною ходою на честь
святкування
Хрещення
Руси-України Святим Рівноапостольним Великим
князем
Володимиром.
Щасливі, усміхнені, горді
Українці. Ми на своїй, Богом даній землі!
Шануймося!
Віктор КУЧЕРУК
Бринить обвітрена блакить
Пташиними піснями,
І сонця жар палахкотить,
Кружляючи над нами.
І як так статися могло,
Що з неба благовісно
На землю сіється тепло
У супроводі пісні?
І шум, і блиск, і щастя дух
Душею відчуваю,
Мов розпростерся світ навкруг
Неповторимим раєм.
28.07.16

одного лікаря, їй рекомендували звернутися до кардіолога, а там виявили іншу, більш
серйозну недугу. Добре, що вчасно. Колишні
вишгородці, що нині в інших краях, приїздять
до своїх «дільничних» лікарів, яким звикли
довіряти.
До пари Наталії Вініченко й її медична
сестра Людмила Шкатула. Випускниця Мелітопольського медичного училища (закінчила
з відзнакою) працювала фельдшером у с.
Городківка Крижопільського району, що на
Вінничині, на цукровому заводі. У Вишгороді — 5 років (чоловіка перевели до столиці),
з них рік — на посаді головної медсестри КЗ
«ВЦРПМСД» (комунального закладу «Вишгородський районний центр первинної медично-санітарної допомоги»). Діти вже дорослі
(дочка працює, син — студент), тож Людмила
Ахмедівна повністю віддається роботі. Розповідає випадки з практики.
Навантаження велике, дехто з людей невдоволений, що (з медичною реформою) доводиться спочатку чергу відсидіти у сімейного
лікаря, а потім — ще й до спеціаліста, а ми
ж самі знаємо, що коли болить у горлі — то
це до отоларинголога… Але ж було і таке:
пацієнт звертався з однією проблемою, а на
поверхню виринала інша — аж до онкології
включно, тож сімейний лікар — це не зайва,
а дуже необхідна ланка у медичному обслуговуванні.
Замість післямови. Моя мама важко хворіє останні сім років, чотири з них — прикута
до ліжка. За нелегке, іноді — трагічне, життя вона «заробила» аж… куток — 80 см на
2 м за дверима крихітної кімнати, яку ділить
з онукою. Що таке ліки, памперси, особистий
туалет, годування і т. інш., зрозуміє лише той,
хто пройшов через це особисто, живучи поряд із лежачим хворим.
Я розумію, що за нинішнього економічного стану України не одразу у медичних служб
— таких, як сімейна медицина, — з’явиться
адекватне фінансування, приміщення, своя
лабораторія, транспорт і т. інш. (не кажучи
вже про дорожнє покриття чи гелікоптер до
найвіддаленіших куточків регіонів). Але при
наявності порядності і професійності фахівців
(кожного — на своєму місці) ми ще маємо надію на людське до себе ставлення. Надто —
коли безпомічні через недугу.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 8 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:10 «Мiняю жiнку - 3»
12:50, 13:25 «Слiпа»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Розсмiши комiка
6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Три телепнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 20:30
Новини
10:20 Т/с «Таксi»
11:40 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрибки у воду.
Спортивна гiмнастика.
Плавання
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Фехтування.
Стрiльба з лука

15:50 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт. Бокс.
Фехтування
18:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Стрiльба
кульова. Плавання
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука.
Стрiльба стендова
22:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Стрибки у
воду. Фехтування
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Т/с «Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Печалiрадощi Надiї»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Однолюби»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Грошi на двох»
ТОНіС
7:05 Бiла планета
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 По дорогах
мистецтва
14:45 НЛО. Секретнi
архiви
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Новiкова
21:40 Мова тварин
23:00 Коли природа
завдає удару у вiдповiдь
00:00 «Побачення»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Зорянi
таляри»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:10, 22:00 Країна У
18:50 Одного разу пiд
Полтавою
20:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:00 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
11:05 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
13:05, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:02, 08:00 Kids Time
06:05 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:05 Х/ф «Аллан
Куотермейн i загублене
мiсто золота»
10:00 Х/ф «Маска Зорро»
12:50 Х/ф «Легенда
Зорро»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Дешево i сердито
21:10 Суперiнтуїцiя
00:25 Х/ф «Хто я»

НТН
8:55 «Судiть самi»
09:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 Х/ф «Кубанськi
козаки»
13:00, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
08:30 Правда життя
09:30 Таємницi Африки
11:30, 18:00
Суперкораблi
12:20 Мiстична Україна
13:20, 19:40 Секретнi

iсторiї
14:20 Жiнки, якi змiнили
свiт
15:10, 22:40 Як захопити
планету
16:10 Цiкавi дослiди
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Брама часу
21:40 Дика Бразилiя
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
8:00 Профiлактика
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Телемаркет»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Бумеранг»
00:15 Х/ф «Жiнки»
ІНТЕР
7:20, 13:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
09:15 Т/с «Лабiринти
долi»
13:50 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:40 «Жди меня»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна кров»
23:00 Т/с «Територiя

краси»
ICTV
6:00 Громадянська
оборона
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:30 Дивитись усiм!
11:25, 13:20 Х/ф
«Володар бурi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф
«Врятування рядового
Райана»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
11:00 «Реал-бодрит»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
14:00 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50, 23:20 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
22:00 Т/с «Перевiзник»
23:55 Х/ф «Планета жаху»

ВI В ТО Р О К , 9 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:10 «Мiняю жiнку - 3»
12:50, 13:25 «Слiпа»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Розсмiши комiка
6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Помста
пухнастих»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 20:30
Новини
10:20 Т/с «Таксi»
12:10 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Стрибки у
воду. Фехтування
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Фехтування.
Стрiльба з лука. Кiнний

спорт
16:55 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Настiльний тенiс.
Тенiс. Бокс. Плавання
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука.
Стрiльба кульова.
Фехтування. Кiнний спорт
00:35 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бокс. Тенiс.
Настiльний тенiс.
Плавання
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:30 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:30, 21:30 Т/с
«Однолюби»
14:40 Т/с «Жiночий лiкар»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Нью
Йорк. 1 сезон»
ТОНіС
7:00, 22:10 Природа

сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 По дорогах
мистецтва
16:15, 21:05 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Новiкова
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
00:10 «Побачення»
ТЕТ
7:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Попелюшка»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:10, 22:00 Країна У

18:50 Одного разу пiд
Полтавою
20:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:20, 16:00 «Все буде
добре!»
09:20 «Зiркове життя»
10:15 «Вагiтна у 16»
11:15 «Доньки-матерi»
12:10 «Танцюють всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:40, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»

17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
21:40 Дика Бразилiя
22:40 Як захопити
планету
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
10:10 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
22:00 Х/ф «Мачо i Ботан»
23:55 Київ вдень i вночi

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:40 Бандитський Київ
07:30 Дзеркало iсторiї
08:30 Правда життя
09:30 Таємницi Африки
10:30 Хиже прикордоння
11:30, 18:00
Суперкораблi
12:20 Мiстична Україна
13:20, 19:40 Секретнi
iсторiї
14:20 Жiнки, якi змiнили
свiт

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:30, 11:15 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
09:15, 21:00 Т/с «Дурна
кров»
13:00 «Судовi справи»
14:55 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Патруль.
Самооборона
10:30 Т/с «На безiменнiй
висотi»
11:45, 13:20 Х/ф «Доктор
Ноу»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
17:50 Т/с «Останнiй бiй
майора Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Iз Росiї з
любов’ю»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
07:35, 12:10 «Облом. UA.»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «101 зброя, що
змiнила свiт»
11:10 «6 кадрiв»
13:45, 23:55 Т/с «МЕК 8»
14:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
15:55, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:50 Х/ф «Повстання
андроїдiв»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Безстрашний»
00:20 Т/с «Секта»

С Е Р Е ДА , 1 0 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:10 «Мiняю жiнку - 3»
12:50, 13:25 «Слiпа»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Розсмiши комiка
6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Зубна фея 2»
UA:ПЕРШИЙ
09:20 М/ф «Друзi янголiв»
10:20 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання КМУ
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Велоспорт.
Стрiльба з лука. Дзюдо.
Кiнний спорт
18:00 ХХХI Олiмпiйськi

iгри. Тенiс. Стрiльба
кульова. Плавання
21:15, 22:45 ХХХI
Олiмпiйськi iгри. Стрiльба
з лука. Спортивна
гiмнастика. Важка
атлетика. Дзюдо. Бокс
22:40 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:30, 21:00 Т/с
«Однолюби»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Нью
Йорк. 1 сезон»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:45 «Соцiальний
статус»
14:45, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 По дорогах
мистецтва
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
21:40 Глобал - 3000
00:10 Натхнення
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:50 Одного разу пiд

Полтавою
20:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:05 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»
00:30 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:35, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:15, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»

16:10 Цiкавi дослiди
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
21:40 Дика Бразилiя
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:10 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
21:45 Х/ф «Мачо i Ботан
2»
23:55 Київ вдень i вночi

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
08:30 Правда життя
11:30, 18:00
Суперкораблi
12:20 Мiстична Україна
13:20, 19:40 Секретнi
iсторiї
14:20 Жiнки, якi змiнили
свiт
15:10, 22:40 Як захопити
планету

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
08:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
09:15, 21:00 Т/с «Дурна
кров»
13:00 «Судовi справи»
14:55 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Патруль.
Самооборона
10:35, 17:50 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
11:40, 13:20 Х/ф «Iз Росiї
з любов’ю»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Голдфiнгер»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,

14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «101 предмет,
що змiнив свiт»
11:10 «6 кадрiв»
13:40, 23:55 Т/с «МЕК 8»
14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:45 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
00:20 Т/с «Секта»

Ч Е ТВ Е Р , 1 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:10 «Мiняю жiнку - 3»
12:50, 13:25 «Слiпа»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Розсмiши комiка
6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Марлi та я -2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 Золотий гусак
10:20 Т/с «Таксi»
11:05 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Дзюдо. Важка
атлетика
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Фехтування.
Стрiльба з лука

17:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Настiльний тенiс.
Кiнний спорт. Дзюдо.
Бокс. Стрiльба кульова
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука.
Дзюдо. Велоспорт.
Спортивна гiмнастика.
Фехтування
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:30, 21:00 Т/с
«Однолюби»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Нью
Йорк. 1 сезон»
ТОНіС
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 По дорогах
мистецтва
14:40, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Побачення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:10, 22:00 Країна У
18:50 Одного разу пiд

Полтавою
20:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:00 «Зiркове життя»
09:55 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:45 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:45 Х/ф «Чорта з два»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:40, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:10 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
22:20 Х/ф «Еверлi»
00:15 Київ вдень i вночi
МЕГА
07:30 Дзеркало iсторiї
09:30 Таємницi Африки
10:30 Свiт на долонi
11:30, 18:00
Суперкораблi
12:20 Мiстична Україна
13:20, 19:40 Секретнi
iсторiї
14:20 Справжня iсторiя
отруєнь

15:10, 22:40 Як захопити
планету
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
21:40 Дика Бразилiя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.

Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
08:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
09:15 Т/с «Дурна кров»
13:00 «Судовi справи»
14:55 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Будинок для
двох»
23:00 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Патруль.
Самооборона
10:35, 17:50 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
11:40, 13:20 Х/ф
«Голдфiнгер»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:20 Х/ф «Куляста
блискавка»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «101 гаджет,
що змiнив свiт»
11:10 «6 кадрiв»
13:40, 23:55 Т/с «МЕК 8»
14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:45 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
20:00, 00:45 Х/ф «Школа
бойових мистецтв - 2»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 2 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:10 «Мiняю жiнку - 3»
12:50, 13:25 «Слiпа»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Розсмiши комiка
6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:20 «Сватики»
20:50 «Концерт гурту ТIК
«Люби ти Україну»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Ювiлейний коцерт
гурту «ВВ». 30 рокiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 Золотий гусак
09:05 Казки Лiрника
Сашка
10:20 Т/с «Таксi»
11:35 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Тенiс
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Стрiльба з
лука. Легка атлетика.

Дзюдо
17:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт.
Стрiльба кульова. Бокс.
Тенiс. Плавання
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Батут. Ходьба.
Стрiльба з лука. Важка
атлетика
23:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо. Стрибки у
воду. Велоспорт
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:30 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:30, 21:00, 23:30 Т/с
«Однолюби»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:20 «Будьте здоровi!»
06:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 По дорогах
мистецтва
14:40, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях
у Д. Гордона. А.
Кашпiровський
00:10 «Побачення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:10 М/ф «Принц

Єгипту»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
21:45 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»

СТБ
6:25 «Зiркове життя»
08:20 Х/ф «Вам i не
снилося»
10:15 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
12:10 Х/ф «Повернення
в Едем»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 Х/ф «Це мiй собака»
22:35 Х/ф «Термiново
шукаю чоловiка»

НОВИЙ КАНАЛ
07:22, 00:00 Київ вдень
i вночi
11:00 Супермодель поукраїнськи
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Х/ф «Янголи Чарлi»
21:55 Х/ф «Янголи
Чарлi 2»

НТН
6:55 Х/ф «34-й швидкий»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:35, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:30 Правда життя
10:30 Занурення в
таємницю
11:30, 18:00
Суперкораблi
12:20 Мiстична Україна
13:20 Секретнi iсторiї
14:20 Коханки Європи
15:10 Як захопити
планету
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки

18:50 Брама часу
21:40 Дивовижна Чехiя
22:40 Мегакiшки
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 00:35
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»

15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:30, 11:15 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
09:15 Х/ф «Будинок для
двох»
13:00 «Судовi справи»
14:55 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Я буду чекати
тебе завжди»
00:45 Х/ф «Життя як
цирк»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:00 Патруль.
Самооборона
10:25, 17:55 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
11:15, 13:20 Х/ф «Куляста
блискавка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
17:00 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Скетчком «На
трьох»
23:30 Х/ф «Живеш тiльки
двiчi»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,

13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Документальний
проект
23:30 Хронiка дня
2+2
8:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «101 страва,
що змiнив свiт»
11:10 «6 кадрiв»
13:40 Т/с «МЕК 8»
14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50 Т/с «Перевiзник»
16:45 Х/ф «Викрадення»
19:50 4 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Шахтар»
22:00 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
23:55 Х/ф «Доказ
смертi»

СУБОТ А , 13 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:50 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
08:40, 19:30 ТСН
09:40 «Свiтське життя»
10:40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 Х/ф «Под сонцем
Тоскани»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
07:55 Золотий гусак
10:15 Школа Мерi
Поппiнс
11:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Легка атлетика.
Важка атлетика. Дзюдо
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:45 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Веслування
академiчне. Фехтування
18:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Легка атлетика.

Тенiс. Стрiльба кульова
20:30 Новини
21:15, 22:45 ХХХI
Олiмпiйськi iгри. Стрiльба
стендова. Стрибки у воду
22:40 Мегалот
23:40 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт.
Фехтування
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00, 15:20 Т/с «Тiльки
про любов»
17:15, 19:40 Т/с
«Нелюбима»
21:50 Х/ф «Наречений»
23:40 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Д/ф «Кiнофан.
Здогадки Лi Мi»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 19:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:40 По дорогах

мистецтва
14:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Грецiя»
15:25 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
17:00 Сольний концерт
заслуженого артиста
України А. Говорадло
20:10 Бiла планета
21:00 Зоопарки свiту
22:05 Х/ф «Голод»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Принц
Єгипту»
13:25 М/ф «Барбi.
Перлинна принцеса»
14:50 Х/ф «Король
скейтборду. Найбiльш
вертикальний примат»
16:30 Х/ф «Карибське
золото»

18:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
20:00 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
5:50 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Перевтiлення
з О. Мельник та О.
Гладушевським»
13:05 Х/ф «Вам i не
снилося»
15:00 Х/ф «Це мiй собака»
17:00 Х/ф «Термiново
шукаю чоловiка»
19:00 Х/ф «Тато
напрокат»
23:10 «Давай поговоримо
про секс»
НТН
8:40 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»

11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Втеча»
23:30 Х/ф «Замiна - 4: без
права на поразку»
НОВИЙ КАНАЛ
6:02, 07:55 Kids Time
06:05 Х/ф «Рок у лiтньому
таборi»
07:57 Дешево i сердито
10:05 Хто зверху
14:05 Т/с «СашаТаня»
16:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
18:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 2»
21:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3»
23:20 Х/ф «Мисливцi за
розумом»
МЕГА
6:40 Вакцини. Бiзнес на
страху
07:30 Брама часу
09:30 Неочiкувана iсторiя
11:20 Майбутнє Землi
13:10 Тваринне життя

14:10 Таємницi Африки
16:10 Дивовижнi їжаки
17:10 Дика Шрi-Ланка
18:10 Полювання на НЛО
19:10 Прокляття
скiфських курганiв
21:00 Життя пiсля людей
22:50 Паразити.
Вторгнення
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Концерт М.
Поплавського у Варшавi»
14:35 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Мiа та я»
11:30 М/ф «Бунт
пернатих»
13:15 «КВН»
15:10 «Розсмiши комiка»
17:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка.
Невидане»
23:00 Х/ф «Раптово
вагiтна»
ІНТЕР
7:20 «Мультфiльм»
08:00, 20:00 «Подробицi»
09:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
10:50 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
12:45 Х/ф «Егоїст»
14:25 Х/ф «Я буду чекати
тебе завжди»
18:10 Т/с «Фродя»
20:30 Т/с «Фродя»
22:25 Х/ф «Тариф

«Щаслива родина»
ICTV
6:55 Стоп-10
07:50 Провокатор
09:45 Секретний фронт
11:45 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Живеш тiльки
двiчi»
16:15 Х/ф «Час вiдплати»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Золоте око»
22:50 Х/ф «Без
компромiсiв»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
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, 22:00, 00:00 Час
новин

11:32 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
20:00 Стоп
корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Свiтова
вiйна»
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:25 «Вайпаут»
12:10 «Top Gear»
14:00 «ДжеДАI»
15:00 Х/ф «Кiкбоксер - 2:
Дорога назад»
16:50 4 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Зiрка»
19:20 4 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Ворскла»
21:30 Х/ф «Сiрi»
23:40 Х/ф «Акулозавр»

НЕДIЛЯ , 14 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Ювiлейний коцерт
гурту «ВВ». 30 рокiв»
08:05 «Українськi
сенсацiї»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00, 12:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
13:30 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:20 Т/с «Свати»
20:15 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00:00 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
9:25 ХХХI Олiмпiйськi iгри.
Важка атлетика. Легка
атлетика
11:45 Фольк-music
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бадмiнтон
15:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Фехтування. Легка
атлетика. Синхронне
плавання. Бокс. Тенiс

19:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт. Бокс.
Тенiс. Стрiльба кульова.
Вiтрильний спорт
20:30 Новини
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Стрибки у
воду. Велоспорт
23:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт.
Фехтування. Бокс. Важка
атлетика
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:50, 22:00 Х/ф «Вiддам
дружину в гарнi руки»
11:45 Т/с «Нелюбима»
15:20 Х/ф «Наречений»
17:10, 19:40 Т/с «Берег
надiї»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Д/ф «Кiнофан.
Лотосовий лiхтар»
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Грецiя»
14:10 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
17:00 «Орбiта» М.
Поплавського
17:45 «Euro show» М.
Поплавського
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:25 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
22:00 Х/ф «Змова проти
корони»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультmix
09:50 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Барбi.
Перлинна принцеса»
12:45 Х/ф «Король
скейтборду. Найбiльш
вертикальний примат»
14:15 Х/ф «Карибське

розшуку»
19:00 Т/с «Втеча»
23:00 Х/ф «Три години
на втечу»

золото»
16:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на
Майданi»
11:00 Х/ф «Тато
напрокат»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:00 Х/ф «34-й швидкий»
07:25 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
09:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
13:00 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
16:40 «Легенди карного

На постійну
роботу
в м. Вишгороді

потрібні:
— ЗАВІДУВАЧ
АПТЕКИ;
— ПРОВІЗОР;
— ФАРМАЦЕВТ.
По довідки
звертатись:
(067) 501-27-70

НОВИЙ КАНАЛ
5:57 М/с «Кiт у чоботях»
11:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
13:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 2»
15:55 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3»
18:15 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 4»
21:00 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
23:00 Х/ф «Аварiя»
МЕГА
6:40 Жертви краси
07:30 Брама часу
09:30 Неочiкувана iсторiя
11:20 Життя пiсля людей
13:10 Тваринне життя
14:10 Мисливець та
жертва
15:10 Дивовижна Чехiя
16:10 Дика Шрi-Ланка
18:10 Мiстична Україна
21:00 Майбутнє Землi
22:50 Паразити.

Вторгнення
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Мультляндiя»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Життєвi iсторiї»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 М/ф «Бунт
пернатих»
11:50 М/с «Мiа та я»
13:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Орел i Решка.
Невидане»

18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Домашнiй
арешт»
23:10 «КВН»
ІНТЕР
6:45 «Мультфiльм»
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
13:00 Т/с «Фродя»
Заключна
16:45 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
18:25, 20:30 Х/ф «Чоловiк
на годину»
22:30 Х/ф «Егоїст»
ICTV
6:50 Стоп-10
07:45 Провокатор
08:45 Зiрка YouTube
09:50 Дивитись усiм!
11:15, 13:00 Х/ф «Ягуар»

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали.
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів.
Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон.
Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т. д.
БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні,
прибудови, гаражі, павільйони.
Навіси, альтанки, ворота, паркани.
Доставка матеріалів: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Час вiдплати»
16:00 Х/ф «Золоте око»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
21:45 Х/ф «Повiтряний
маршал»
23:50 Х/ф «Без
компромiсiв»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
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, 22:00, 00:00 Час
новин
08:32 Феєрiя мандрiв
09:10 Сiмейнi зустрiчi
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Дiалоги з
Патрiархом
14:10 Модне здоров’я
20:00 Документальний

проект
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:32 Документальний
проект «Свiтова вiйна»
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Премєра! Д/п
«Дембель»
16:00 «Хоробрi серця»
16:50 4 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець»«Олiмпiк»
19:00 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Викрадення»

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи, кроквяні системи.
М’яка покрівля, метал. Бітумна, полімерна,
керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ,
ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг,
фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів:
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 389)
на ім’я Валентини Федосіївни ДЗІСЬ

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 146) на ім’я Галини Дмитрівни КАЗМІРЧУК

Виробниче підприємство запрошує на роботу
різноробочого: офіційне працевлаштування,
навчання, з/п – від 25 грн за годину.
Вимоги: чоловік віком від 21 до 40 років, без
судимостей та шкідливих звичок, без проблем зі
здоров’ям. Місцезнаходження об’єкта — промзона
м. Вишгорода. Тел: (067) 623-86-31, Сергій Миколайович

Вважати недійсними втрачені документи від
10.04.2000 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 24) на ім’я Михайла Миколайовича СЛОБОДЯНЮКА
Вважати недійсною втрачену картку водія, видану 18.11.2011 р. на ім’я Василя Федоровича
ШРАМКА, 5b UAD 0000003352000, дійсна 4b
17.11.2016
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Мозаїка

2016 року

Вишгород

Клуб спортивного бального
та сучасного танцю
«DIAMOND» запрошує
поринути у світ мистецтва:
— дитяча розвиваюча хореографія (3-4 роки);
— бальні танці для початківців (без обмежень у віці);
— сучасні танцювальні напрямки /HIP-HOP, house, jazzfunk itc./ (від 6 років);
— фітнес для дорослих;
— спортивні танцювальні групи;
— стрейчінг та хореографія для дітей.
Викладачі — майстри спорту міжнародного класу, чемпіони України, Європи та світу зі спортивних бальних танців.
«DIAMOND» — це:
— можливість брати участь у змаганнях, фестивалях і конкурсах;
— поїздки Україною та Європою;
— професійний та індивідуальний підхід до кожного;
— досвід сценічної й акторської майстерності;
— корекція постави та м’язів;
— сімейна справа та досвід роботи;
— дипломовані викладачі та сучасні програми.
ЗАПИС НА ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ
ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
(093) 67-57-417, (050) 052-60-22, (097) 095-46-86
Сайт: diamond-dance.com.ua

На дозвіллі

КРОСВОРД
«КАЛЕЙДОСКОП»

Ремонт квартири

Танцпол

чит. у наступному номері

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

На роботу в аптеку потрібні ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48
Віктор
КУЧЕРУК
Якщо тепла в словах немає
Або без щирості вони,
Довіра меркне і згасає,
Як шум далекої луни.
Я буду слухати й не чути,
Що б ти і як не говорив:

Ліра

НЕ ОБМАНУТИ
Адже в твоїй фальшивій суті
Звучить підлесливий мотив.
Не прикривай авторитетом
Сліди духовної іржі.
Вчувають душами поети
Потуги єдності чужі…

Погода у Вишгороді

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу
в цех декору
потрібні жінки. Навчання.
З/п — від 5 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу потрібен
маляр порошкового
фарбування, чоловік.
Навчання. З/п – від 7 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу в цех
рідких фарб потрібен маляр.
З/п — договірна.
Тел: (098) 159-54-57

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу в цех
ламінації потрібні чоловіки.
Навчання. З/п — від 6 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

Âèøãîðîä

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» Володимир Ткач
Головний редактор Марина Кочелісова

Заст упник головного редактора
Вік торія Шмигора
Літредак тор, кореспондент
Валентина Яковенко

Кореспондент
Олександр Кононенко
Фотокореспондент, набірник
Андрій Максімов

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несуть автори
публікацій (рекламодавці). Матеріали, опубліковані
під знаком , друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

P. S.

Художній редак тор
Максим Крадожон
Бу хгалтер
Ірина Поліщук

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25 Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14 Наклад 11 000 примірників

Нервовий не той, хто стукає пальцями
по столу, а той, кого це дратує...

РЕМОНТ комп’ютерів
та ноутбуків, друкуючої
техніки, телефонів та
планшетів,
ЗАПРАВКА
лазерних картриджів,
абонентське
ОБСЛУГОВУВАННЯ,,
ОБСЛУГОВУВАННЯ
програмне
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
м. Вишгород,
вул. Набережна, 7/408,
пн-пт: 10:00 - 19:00.
Тел: (093) 662-09-12,
evgen.msch@gmail.com
Євгеній МІЩЕНКО
МІЩЕНКО..
Працюємо на виїзді.

