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

ФОТОмить

Молебень
покровителям
Вишгорода

аФішка

Фестиваль пляжного спорту
«Ровжі Beach Games 2016»

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький
центр
«Спадщина» проводить запис охочих
на безкоштовні курси вивчення української мови. Курси почнуть працювати у
міру укомплектованості груп.
Запис за телефонами: 067-459-3156, 095-177-82-56 (координатор центру
Степанія Сідляр).

Діти — майбутнє України
У День Державного Прапора України — 23 серпня (вівторок) о 15:00 —
у малій залі Вишгородської районної
державної адміністрації (м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, ІІ поверх) духовно-просвітницький центр «Спадщина» має намір провести круглий стіл
«Діти — майбутнє України» за участю дітей міста. У програмі заходу: відеосюжети про Україну для дітей; вручення пам’ятних символів державності
України; солодкий стіл. Попередній запис для участі дітей міста за тел: 067459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія
Григорівна).

19-21 серпня ц. р. на дачному масиві «Ровжі» (центральний пляж).
Організатор — СК «Молода Країна»
У програмі фестивалю:
пляжні волейбол (категорії «Чоловіки» і
«Мікс»), теніс, гандбол, футволей, Fitness Night
Open Air (нічний фітнес на березі моря), вейкбординг, настільний теніс, хортинг, бокс, бойове самбо (самооборона), кіокушин-карате.
Реєстрація учасників за тел: +380681152400
Вартість участі — 50 грн.
# rovjibeachgames2016

Кубок України на звання
найбільш підготовленої людини
16-18 вересня ц. р. на набережній Київського моря — третій, щорічний турнір «Кубок
України на звання найбільш підготовленої людини-2016»
На вас чекатимуть надзвичайні протистояння топ-атлетів України з найбільших афілійованих клубів CrossFit, зухвалі амбіції та мотивація до перемоги серед аматорів, а також
еталон титанів спорту — категорія МАСТЕРС!
Організатор —
фітнес-клуб «Техно-Фіт».

6 серпня, у День пам’яті святих покровителів Вишгорода, відбулася
святкова літургія у Храмі святих Бориса і Гліба, по її закінченні – Хресна
хода навколо церкви. А згодом біля пам’ятника святим страстотерпцям, що
в центрі міста, відбувся святковий молебень за участю священиків Києва
та Київської єпархії, який очолював митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло у співслужінні з архієпископом Бакинським і Азербайджанським Олександром, благочинним Вишгородського благочиння № 1,
настоятелем Храму святих Бориса і Гліба протоієреєм Димитрієм.
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14 серпня — День будівельника
Дорогі будівельники, виконроби, каменярі,
малярі, дизайнери, архітектори, зварювальники,
проектувальники і всі, хто має відношення до будівництва!
У цей святковий день прийміть щиросердечні вітання і теплі побажання з Днем будівельника!
Ваша професія – важлива, почесна і шанована
в усі часи. Ми цінуємо, що вашими зусиллями будується і поліпшується наше місто, відповідно – стає
комфортнішим життя людей. Завдяки вашій праці і
досвіду мешканці міста отримують тепло і затишок
домашнього вогнища.
Бажаю втілення та реалізації всіх бажань і надій, професійних досягнень у нелегкій праці з розвитку міста, відмінного здоров’я і, звичайно ж, довгих років життя!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ
Шановні будівельники!
Благо і затишок кожної людини в достатній мірі
залежить від кожного з вас.
Дозвольте з нагоди професійного свята – Дня
будівельника – побажати вам безліч нових цікавих
проектів, творчого натхнення у нелегкій праці. Нехай кожен ваш день супроводжує успіх і удача, нехай ласкаво світить сонце на мирному небі.
Щастя та успіхів у впровадженні нових планів,
глобальних проектів! Щиро бажаю наснаги, злагоди
і поваги, впевненості у завтрашньому дні, наполегливості у досягненні мети.
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ Разом із вами побудуємо комфортне
«Вишгород»?
місто Вишгород — місто-мрію!
Індекс газети «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
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

ГО «Асоціація експертів
будівельної галузі Київщини»
Ми живемо в чудовому місті з древньою
історією, живописними пейзажами і добрими та чуйними людьми. Наш Вишгород
— справжня перлина Київщини та України,
місто зі славними будівельними традиціями,
яким уже понад півстоліття.
Символічно, що ми створили «Асоціацію
експертів будівельної галузі Вишгорода» напередодні Дня будівельника. Це громадська
організація, яка об’єднує відповідальних забудовників нашого міста, будівничих, які, в першу
чергу, працюють на благо Вишгородської громади.
Наша головна мета — формування профе-

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

сійної спільноти сумлінних і надійних забудовників.
Діяльність Асоціації спрямована на вирішення головних завдань містобудівного розвитку міста, включаючи будівництво соціальної,
транспортної та інженерної інфраструктур. І
найголовніше — це активна участь у вирішенні соціально значущих і економічних питань
Вишгорода. «Асоціація експертів будівельної
галузі» стане комунікаційним майданчиком для
всієї громади міста, міської влади та забудовників, а всі її учасники — рівноправними членами дискусій і рівними партнерами в розробці
рішень і проектів.
Ми хочемо і будемо працювати на благо
міста і всієї громади і впевнено продовжимо
славні традиції будівників Вишгородщини!

Вітаємо всіх будівельників, інженерів, архітекторів, творців нашого сучасного Вишгорода
з Днем будівника і символічно тиснемо міцні
руки представникам нашої почесної і потрібної
професії. Упевнені, що ми разом із вами побудуємо комфортне місто Вишгород — містомрію!

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгородська районна програма «Соціальний захист» на 2016 р.

Храмове свято

Офіційно

Дев’ятого серпня — День великомученика і цілителя Пантелеймона. У церкві св.
Пантелеймона (м. Вишгород. вул. Ю. Кургузова, на території Вишгородської лікарні) відбулося храмове свято.
Перше ім’я святого — Пантолеон (лев у
всьому), ім’я Пантелеймон (всемилостивий)
— отримано при хрещенні. У Православній
церкві — покровитель воїнів, у західних християн — лікарів. Воїни частіше за інших отримують рани, тож більше всіх потребують лікаря-цілителя. Християни, що ведуть «брань
духовну», також вдаються до святого Пантелеймона з проханням зцілити язви душі. Ім’я
великомученика і цілителя Пантелеймона закликають у молитві за немічного.

Депутати районної ради, які закріплені за містом Вишгородом

Володимир Віталійович ГОЛОВАЧЕНКО,
політична партія «Воля», тел: (097) 954-73-68, округ № 3, 5 — вул.
Н. Шолуденка, 3, 5, 6, 6-а, 8, 15-б; вул. Набережна, 2, М. Ватутіна,
Межигірського Спаса; П. Калнишевського, Семена Палія; Старосільська; Парусна; Дніпровська, 1; вул. Шкільна; просп. Т. Шевченка, 2-г,
3-б; масиви «ГАЕС» і «Дідовиця»; вул. Яблунева, Ягідна, Спаська,
Фіалкова, Фруктова, Покровська, Полунична, Ромашкова, Малинова,
Калинова, Квіткова, Виноградна, Вишнева, Айвова, Ожинова, вул. А.
Первозванного, Петропавловська, пров. Преображенський.
Олег Володимирович САННІКОВ,
політична партія «Воля», тел: (063) 667-49-22, округ № 1— вул.
Набережна, 22; Глібова, Київська, 2-12, 20; В. Мономаха, КЛИДС №
102; Космонавтів; Максимовича; Піщана; О. Довженка; Святославська; квартал 87, просп. Т. Шевченка, 2-д, 6-а, 7, 7/1, 7-а, 9, 9-а, 11;
вул. Набережна, 8, 12; пров. Прожекторний; вул. М. Коцюбинського;
вул. Космонавта Поповича.

З’явилась патрульна поліція на воді
На Вишгородщині
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Група реагування патрульної поліції на
воді запрацювала на Київщині. Моторний
човен правоохоронців спустили на водойму
поблизу Вишгородського центру підготовки
поліцейських за участі глави Нацполіції Хатії
Деканоїдзе.
Правоохоронці інспектуватимуть територію
Київського водосховища та прилеглі річки навколо столиці. Чергуватиме річкова поліція цілодобово. Затримуватимуть нетверезих або ж тих,
хто не має дозволу на кермування плавзасоба-

Інклюзивна освіта
Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРС ЗОШ «Надія»
На запитання: що таке школа? — можна дати безліч відповідей, але в першу
чергу — це різноманітний, різнобарвний,
строкатий учнівський колектив. Є в ньому діти, наділені лідерськими якостями, є
слухняні і не дуже, балакучі, мовчазні, деякі сповнені духом авантюризму, є сміливі,
є сором’язливі. А ще — ті, які мають особливості психофізичного розвитку.
Діти з особливими освітніми потребами
завжди були серед нас. Утім, їх не хотіли помічати і навіть впускати до звичного життя,
що частково було обумовлено радянською
політикою, яка не припускала наявності в суспільстві «неправильних» громадян. Такі дітки,
зазвичай, навчалися в спеціальних закладах
інтернатного типу, а в державній статистиці
були «невидимками». Нині їм приділяють значно більше уваги, а модель ставлення до них

ми. Також запобігатимуть браконьєрству.
За словами Хатії Деканоїдзе, такому підрозділу бракує технічного оснащення. Але в подальшому він стане досить мобільним, а значить —
більш ефективним.
Відвідавши Вишгородський пляж «Тюлень»
(раніше — добре знана вишгородцями та гостями рідного міста зона відпочинку «Водний кордон», потім — пляж «Крим» — ред.) разом зі знімальною групою телеканалу «1+1», поліцейські
спілкувалися з відпочивальниками, розпитували, які проблеми є чи можуть виникнути. Відпочивальники зазначали: хоч на пляжі практично і
не буває якихось надзвичайних ситуацій, але для
гарантії повної безпеки такий підрозділ, як новий
поліцейський сервіс, — не завадить, особливо в
темну пору доби.

Василь Васильович ЯКОВЕНКО,
політична партія «Воля», тел: (067) 910-11-04, округ № 3, 6 — вул.
М. Гриненко; Лугова; пров. Дніпровський; пл. Т. Шевченка, 3; вул. В.
Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 4-а, 4-в, 5, 6, 7, 8, 10; вул. Шевченка; Київська, 18; Ю. Кургузова, 1, 1-а, 2, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 6, 9, 10, 11, 11-а.
Микола Йосипович КЛОВАНИЧ,
політична партія «Свобода», тел: (097) 300-54-26, округ № 2 —
вул. М. Грушевського, 5-10, 12; просп. І. Мазепи, 1-4-а, 6; вул. Н. Шолуденка, 15-д; пров. Квітневий, 17; мікрорайон «Берізки», вул. Дніпровська, 2-6; Набережна, 4, 4-а, 6-а; просп. І. Мазепи, 11.
Катерина Володимирівна ОЛЕКСІЙ,
політична партія «Свобода», тел: (097) 855-99-45, округ № 3, 4 — вул.
Дніпровська, 7-11; просп. І. Мазепи, 5, 7, 10; вул. Б. Хмельницького, 1-7-б,
8, 9; вул. М. Грушевського, 1, 3; просп. І. Мазепи, 12, 13/9; вул. Н. Шолуденка, 6-б, 6-в, 6-г, 7; М. Грушевського, 4.

Громада+влада

Дитсадок для важкохворих
Світлана ДАНИЛЮК,
лікар медико-соціального центру при
Вишгородській районній організації
Товариства Червоного Хреста України
Від важкої хвороби не застрахований ніхто. Та от її перебіг найчастіше
залежить від суспільної, я б сказала
— державної моралі. У час, коли все
більше гибіє від невиліковних хвороб
дітей, коли із зони АТО повертаються
інвалідами ще недавно молоді і здорові — хто звертає увагу на літніх людей, які роками згасають у страшних
муках? Їх рідні розриваються між купою справ і потребою цілодобового
фахового догляду.
Між тим, його можуть узяти на себе
ті, хто закінчив курси підготовки доглядальників за важкохворими. Курси були
організовані минулого року в реабілітаційному центрі в Лютежі Вишгородською
районною організацією Товариства Червоного Хреста України за підтримки місцевої влади.
Звернень щодо догляду лежачих
важкохворих до нашої червонохресної
організації — чимало. Та от відповідні
умови (окрема кімната, можливість готувати їжу) вдома не в усіх є.
Між тим, досвід інших країн наочно
доводить, що «дитячі садки для літніх людей» — у спеціально облаштованих приміщеннях із меблями-трансформерами,
з харчуванням, санвузлом, пральнею і
транспортуванням — цілком реально ор-

Усі люди — рівні між собою
змінилася з медичної на соціальну.
У загальноосвітніх школах почали впроваджувати інклюзивну форму навчання. Інклюзивні класи уже успішно працюють у Лебедівській, Старопетрівській ЗОШ, Вишгородській
ЗОШ №1 та інших. Однак батьки часто бояться віддавати діток із особливостями психофізичного розвитку до інклюзивного класу.
Насамперед батьків непокоїть, чи не будуть особливі діти у звичайній школі усіма
залишені, чи не кепкуватимуть над ними однокласники і, можливо, у спеціальному навчальному закладі їм буде ліпше. Однак світова практика інклюзивної освіти свідчить, що
спільна діяльність і спілкування між типовими
учнями та особливими зміцнює дитячі стосунки, сприяє вихованню толерантності й взаємодопомоги, а головне — руйнує негативні стереотипи. Між однолітками виникають дружні
взаємини на основі спільних інтересів, діти
звикають до різноманітності і не бояться її.

Звичайно, позитивних результатів можна
досягти за умови правильного педагогічного
керівництва інклюзивним класом. Згідно з
нормативною базою, наповнюваність таких
класів менша, ніж звичайних — у міських школах вона не повинна перевищувати 20 учнів,
із яких від одного до трьох — діти з особливими потребами. Для надання допомоги вчителю під час роботи з цими дітками у класі має
працювати асистент.
Навантаження для учнів з особливостями
психофізичного розвитку добирають відповідно до ступеня складності порушення за програмами, які відповідають нозології. Оцінюють навчальні досягнення за критеріями цих
програм із урахуванням особливостей розвитку дитини.
Інклюзивна форма навчання також має
забезпечувати корекцію розвитку учнів. Наприклад, якщо для конкретної дитини програма не передбачає в розкладі певного уроку,

ганізувати. Була б на це політична воля:
спеціальні державні програми можуть
доповнити місцеві бюджети, фахівці та
волонтери (із громадських організацій,
церков і т. ін.) Гадаю, що інвестори, готові вкласти кошти у ці програми, могли б
зробити неабияку політичну кар’єру, не
кажучи вже про благословення Боже на
родину і сім, а то й дванадцять поколінь
нащадків добродійника.
Що потрібно? Приміщення на 20-30
ліжок, міісце для прийому їжі та машину
для прання білизни, спеціальні ванна і
туалет, навіс для транспорту. Два лікарі, два медпрацівники та два санітари,
водій. Інших фахівців (для психологічної
підтримки, процедур тощо) можна запрошувати.
Родина могла б вкладати в утримання пенсію важко — чи невиліковно
хворого, сплачувати за прейскурантом
спеціальні послуги. Та основний тягар
паліативної і хоспісної допомоги має
взяти на себе держава і територіальна
громада.
Якщо неможливо забезпечити всім
гідне життя, то гідний догляд найнезахищенішим ми зобов’язані надати. Це
буде по-християнськи, по-людськи і по
совісті. Головне — почати, а люди — підтримають. Із пропозиціями звертайтесь
у пн — пт з 9-ої до 16-ої год. за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
5, Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста України
(тел: 04596-52-638).

то в цей час проводяться корекційно-розвивальні заняття з фахівцем у галузі навчання
та виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку, логопедом, психологом,
або ж виконуються домашні завдання з асистентом учителя, чи дитина відпочиває під його
наглядом. Види занять відповідають рекомендаціям психолого-медико-педагогічної комісії
(ПМПК), яка обирає їх відповідно до потреб
дітей.
Батьки дитини з особливостями психофізичного розвитку постають перед непростим
вибором навчального закладу. Цей вибір
зробити особливо складно, якщо рекомендації, що містять висновки ПМПК, та власні побажання батьків не збігаються. Однак ми всі:
педагоги, батьки, пересічні громадяни маємо
розуміти, що, даруючи дітям з особливими
освітніми потребами радість спілкування з однокласниками і врешті відчуття справжнього
шкільного дитинства, ми робимо велику благородну справу, адже діти зростають з думкою про те, що, незважаючи на відмінності, —
усі люди рівні між собою.

Наше місто

Вишгород

13 серпня

З Днем будівельника!

Дорогі вишгородці!
Прийміть найтепліші і найсердечніші вітання з
нагоди професійного свята.
Для мене воно
особливо трепетне,
бо мої батьки за
комсомольськими
путівками приїхали
будувати Київську
ГЕС та розбудовувати місто Вишгород.
Усім ветеранам цієї нелегкої професії — низький уклін, а нинішнім будівельникам — натхнення для нових професійних звершень, успішної реалізації
проектів і досягнення нових висот!
Бажаю всім невичерпної енергії, щастя і міцного здоров’я! Хай усе задумане
вдається!
Депутат Вишгородської міської
ради Богдан РУДЕНОК

Продовжуйте традиції гідробудівників
Трохим ІВАНОВ,
заступник
Вишгородського
міського голови
Вишгород — місто
гідробудівників,
які працювали не
лише над спорудженням греблі ГЕС
і котлованом водосховища, а й побудували всю міську інфраструктуру, якою
ми сьогодні користуємось, — житлові
будинки та навчальні, медичні і спортивні заклади, підприємства, установи, заклади культури та місця відпочинку.
Вишгород — місто, відоме всьому світові із сивої давнини, сьогодні росте і розбудовується. Саме тому так важливо, аби
воно не втратило свій неповторний стиль,
а нові квартали гармонійно та безпечно
поєднувались із довкіллям і враховували

У каратівському гуртожитку
завершують ремонтні роботи

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

Мешканці гуртожитку, що по вул. Т. Шевченка, 6-а, вже за декілька днів матимуть оновлене після пожежі фойє. Оскільки на ремонт даного об’єкта кошти в бюджеті міста не були передбачені,
відновлювальні роботи розпочалися лише після внесення змін до
бюджету. Загалом на ремонт виділено 150 тис. грн. За ці кошти
зроблено капремонт стін і стелі, вимощено новим лінолеумом підлогу, встановлено енергозберігаючі вікна.
На прохання мешканців демонтовано одне із великих вікон, що
у свою чергу зменшить тепловтрати взимку. Найближчим часом
встановлять нові поштові скриньки. Подбали і про маленьких мешканців гуртожитку — привели до ладу дитячий майданчик.
За результатами тривалих перемовин із ПАТ «Київобленерго»
поновлено роботу ліфта. Всі зобов’язання, які міська рада взяла на
себе, виконані в повному обсязі. Вхідна частина, згідно з домовленостями із активістами, буде відремонтована силами мешканців
гуртожитку.

У дитячих закладах
Ремонтні роботи у вишгородських дитячих садочках та ЦТ
«Джерело» тривають.
Для ДНЗ «Ластівка» виділено 800
тис. грн. Тут ремонтують
коридори,
сходові клітини та
підсобні приміщення. Здійснено демонтаж
великих
вікон-вітрин та замінено їх на енергоефективні. Поки
роботи на стадії
«мокрих» – шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін і стелі. Цей процес створює деякі незручності маленьким вихованцям садочка. Але вже з 1 вересня юні
вишгородці бігатимуть відремонтованими приміщеннями.
У ДНЗ «Золотий ключик» на сьогодні із запланованого вико-

Влас. інф.

Погуляли...

Вихідні 6 і 7 серпня запам’ятаються
декотрим вишгородцям і гостям нашого
міста надовго. Насамперед, тим, хто відзначав свій день народження та гуляв
на весіллі у двох розважально-харчових
точках нашого міста.
Кухня в цих закладах — одна, тож постраждали не один-двоє: як повідомила
редакції заступник головного лікаря Вишго-
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потреби людей, аби будівельні об’єкти зводились у комплексі із соціальними — за
Генеральним планом міста, з усіма дозволами, у рамках чинного законодавства, із
громадськими слуханнями, інформаційною
підтримкою та збереженням заповідних
зон.
Міська рада постійно тримає руку на
пульсі життєдіяльності міста, залучає забудовників до соціальних проектів, аби
Вишгород став найкращим місцем для
проживання, роботи і відпочинку. У День
будівельника вітаю старше покоління, що
будувало Київську ГЕС і перетворювало
забуте богом село Вишгород на сучасне
місто. І з повагою тисну руки авторам проектів, архітекторам, інженерам, сумлінним
забудовникам, які продовжують славні традиції гідробудівників — з урахуванням усіх
неповторних особливостей розбудовують
рідне місто, щоб воно квітло, а вишгородці
пишалися його красою та зручністю. Із святом вас, шановні будівничі!

Благоустрій

«Смачні» вихідні

2016 року

нано 70% робіт. Вимощено декоративною бруківкою доріжки від
центральних воріт до вхідної частини в приміщення садочка. Такі
ж тротуари «вистелюють» і у внутрішньому дворі. Проведено капремонт сходових клітин. Для стін обрано помаранчевий колір,
адже він, на думку психологів, сприяє гарному настрою, стимулює
енергію і спонукає до творчості. Усі роботи, що проводяться, продумуються до дрібниць. Окрім того, невдовзі вихованці «Золотого
ключика» свої урочисті й творчі заходи проводитимуть у відремонтованій актовій залі.
Найбільше планів щодо ремонтних робіт у ДНЗ «Чебурашка».
Розпочато капітальний ремонт даху площею 2 500 кв. м, який протікав. Ця проблема потребувала негайного вирішення, бо комфорт
та безпека діток — на першому місці. Наразі проводиться часткова
заміна деревного покриття, далі — покриття металопрофілем та
встановлення 700 м водостічних систем. Повне завершення робіт
планується на вересень-жовтень ц. р.
Завершуються будівельні роботи у Вишгородському міському
Центрі творчості «Джерело». Цього року доутеплено фасад будівлі, а також замінено енергозберігаюче вікно в одному з перепланованих кабінетів. На черзі — ремонт сходів вхідної частини та
облицювання їх плиткою.

Хто труїть собак?
Протягом минулого тижня у соцмережах почали з’являтись
пости про звірське отруєння бродячих собак. Тих, яких небайдужі
містяни виявили вчасно, вдалося врятувати. Але, на жаль, встигли
не до всіх. Постраждали і домашні тварини, бо невідомі розкидали
отруєну їжу… За словами заступника Вишгородського міського голови Ігора Свистуна, міська влада теж цим вкрай обурена.
«Зменшуючи чисельність собак отруєннями, люди роблять
гірше лише собі. Адже, у
отруйний «капкан» може
потрапити ваш собака та,
Боже збав, і ваша дитина...»,
— справедливо вважають
зоозахисники.
За жорстоке поводження
з тваринами, їх мордування
або вчинення інших дій, що
призвели до їхніх мук, каліцтва чи загибелі, загрожує
штраф — від 153 до 357 гривень (стаття 89 Адмінкодексу України). Замало, чи не так?
За знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування
тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, — штраф до 850 гривень чи арешт до шести місяців. За ті
самі дії у присутності малолітнього передбачений штраф до 3400
гривень чи обмеження волі на строк до двох років (стаття 299 Кримінального кодексу України).
Чи може підпадати вбивство тварин під дію статті 299 ККУ,
якщо самого факту їх страждань не бачили громадяни чи діти,
— сказати складно. Коли тварин отруїли і люди побачили лише
їхні розкидані по місту трупи, то це точно підпадає під статтю 89
КУАПП. Але якщо експертиза встановить, що тварини внаслідок
отруєння загинули в муках, можна такі випадки розглядати як кримінальний злочин.
Якщо ви стали свідком жорстокого поводження із тваринами
— звертайтесь до правоохоронних органів. Не будьте байдужими
до долі чотирилапих!

родської ЦРЛ із медичної частини Наталія
Шилан, усього станом на 11 серпня по медичну допомогу звернулися 29 осіб. Гостре
харчове отруєння (вірогідно — салатами з
морепродуктів) підтвердили лабораторні
аналізи, що виявили в потерпілих гастроентероколіт та сальмонельоз.
На засіданні районного штабу з приводу
масового отруєння громадян, що відбулося
у Вишгородській райдержадміністрації 11
серпня, ситуацію обговорювали представники районної державної влади, районної
поліції, райвідділу дезінфектології Державної служби лабораторних досліджень та

райвідділу лабораторних досліджень Державного управління «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України». Цікаво,
що у «смачних» точках спочатку всі розбіглися, охорона ж не пустила представників
лабораторного контролю на харчоблок.
Докладніше – чит. «Весільна подорож
до… лікарні» на сайті газети «Вишгород»
Шановні вишгородці! Відпочивайте за
столом лише у тих закладах, якість роботи
яких перевірена часом і відповідними службами, і будьте здорові.

Продовжуємо започатковану у минулому номері
газети «Вишгород» колонку «Справи опікунські».
Сьогоднішня тема: «Батьківські університети».
Розповідає батькам про

Майнові
права дитини
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Опікунської ради
Суттєвими правами дитини є її майнові права та право власності на житло зокрема. Принаймні, майнові права дитини завжди були наріжним каменем правозастосовної практики.
Здавалося б, для чого захищати дітей від їхніх
батьків? У випадках, коли сім’ї неблагополучні?..
Так, бо, попри законодавчо встановлений обов’язок
батьків — дбати про збереження та використання
майна дитини в її інтересах, — дехто по-своєму «розуміє» батьківський обов’язок. Але юридичні колізії
можуть виникнути і для дбайливих батьків — у різних життєвих ситуаціях. І тоді вони звертаються по
правову допомогу — аби розв’язати свої проблеми.
При Вишгородській міській раді створено Опікунську раду, яка є дорадчим органом опіки та
піклування (виконавчого комітету) Вишгородської
міської ради. Першочерговим завданням органу
опіки є захист прав та інтересів дітей.
Громадяни міста дуже часто звертаються до
Опікунської ради стосовно зміни прізвища дитини,
визначення місця проживання з одним із батьків,
встановлення годин зустрічей, позбавлення батьківських прав та з інших питань. Упродовж останнього року до міської ради надійшло понад 100
звернень. Усі з них розглянуто в установленому законом порядку, й ухвалено відповідні рішення.
Із практики. Найчастіше батьки стикаються із
проблемою відчудження майна, належного дитині
на праві власності. Так, діючи з добрими намірами
та виключно в інтересах єдиної кровиночки, з метою забезпечення її житлом на все життя, батьки
оформляють право власності на квартиру чи будинок на свою дитину. Але згодом дуже часто виникають ситуації, коли існує потреба переїхати в інший
регіон або поміняти квартиру на іншу чи придбати
більш сучасне, з іншою площею житло.
Тут і виникає велика проблема, адже, відповідно до ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 17
закону України «Про охорону дитинства», батьки дітей не мають права без згоди органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо їхніх (дітей — ред.)
майнових прав, зокрема, укладати договір, який
підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації. При цьому орган опіки та піклування
може відмовити у наданні такого дозволу, якщо це
призведе до звуження обсягу існуючих майнових
прав дитини або порушення охоронюваних законом інтересів дитини. Тобто головною умовою для
відчудження житла дитини є придбання іншого рівноцінного житла, що в наш складний час не кожна
сім’я може собі дозволити.
Отже, всім батькам слід запам’ятати, що є
правочини, котрі можна вчиняти вільно (продаж
дитячих речей індивідуального користування, використання доходу від майна дітей на купівлю одягу,
продуктів харчування, книг тощо), і є правочини,
котрі можливо вчиняти лише з дозволу органів та
піклування:
— укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у
т. ч. договори щодо поділу чи обміну житлового будинку, квартири;
— видавати письмові зобов’язання від імені дітей;
— відмовлятися від майнових прав дітей.
Крім того, слід враховувати, що засідання Опікунської ради проводиться один раз у місяць, отже
питання про відчудження майна не вирішуються органом опіки та піклування за один день.
Для надання дозволу на укладення договору
щодо відчудження майна необхідно надати заяви
батьків та копії таких документів: паспортів, свідоцтва про народження дитини, документів про право
власності на майно, яке відчужується та придбаватиметься, технічного паспорта, витягу з Державного реєстру на житло, довідки з місця реєстрації або
проживання дитини. Цей перелік не є вичерпним. А
вищевказані питання — регульовані на сьогодні Семейним і Цивільним кодексами України, Правилами
опіки та піклування, іншими нормативними актами.
Докладнішу інформацію ви можете отримати за
тел: 04596-54-203 (приймальня міськради), 0459622-957 (юридичний відділ) або особисто у голови та
секретаря Опікунської ради. В орган опіки та піклування можна звернутися (із заявою чи запитаннями) в робочі дні (пн — пт) із 8 до 17:15 (перерва — з
13:00 до 14:00). Засідання Опікунської ради відбувається один раз у місяць, зазвичай — напередодні
засідання міськвиконкому.
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Боєць 11 батальйону Євген Єрмаков

11 батальйон. Київщина,
15 серпня 2014 р.
Вранці 15 серпня 2014 року загинули командир 11 батальйону Гуменюк Олександр
Леонідович і боєць батальйону Єрмаков Євген Сергійович. Ще двоє загиблих. Троє поранених.
Комбат із хлопцями виїхали на розвідку.
Їх чекала засідка. Розстріляли із зеленки.
Працювали кулеметники і снайпер.
Комбату куля потрапила в бік, незахищений бронежилетом. Постріл по Єрмакову Євгену був проведений у голову.
Вічна пам’ять і слава Героям!..
Анатолій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Людина

Бій

Світлій пам’яті
випускника школи «Сузір’я»
Євгена Єрмакова
присвячується
Скаженіли ординці донецькі,
Били з «Градів» й гармат день за днем…
Наш блокпост, як маленька фортеця,
Огризався прицільним вогнем.

Ліра

...Бій почався із самого ранку,
Запалала земля навкруги.
За підтримки російського танка
На блокпост поповзли вороги.
Прямо в ціль полетіли гранати —
Наш не схибив геройський боєць.
А у відповідь — постріл з гармати,
А у відповідь — в груди свинець...
Світ наповнився болем до краю.
Впав юнак серед бруду й іржі:
— Хлопці, чуєте... я... помираю...
Тільки матері не кажіть...
Падав й танув на ньому сніг,
Мов свіча на останнім причасті...
Він на східному фронті поліг
У бою за містечко Щастя.

Все життя вона трудилася, на лавочці перед будинком із сусідами не сиділа, не пліткувала та не лихословила, влучним гумором
припиняла дурноверхі політичні «дебати»,
лаятися «по-парламентськи» не вміла, поводилася завжди стримано — виховання було
негучним і гідним, та й і ніколи було: мама все
життя працювала інженером-гідротехніком (у
проектних конторах і в полі — на Півдні України: під час академвідпустки треба було заробити на навчання в інституті), підробляла
кресленнями, вела немудре сімейне господарство на копійки, перелицьовувала одяг,
обробляла город, робила заготовки на зиму,
плела шкарпетки онукам, власноруч вирощеною полуницею піднімала з лікарняного ліжка
хворого племінника, доглядала за сестрою.
Людина вона була витонченого смаку —
із ретельно дібраних шматочків пряжі виплі-

Співчуття
Висловлюємо щире співчуття головному редактору газети «Вишгород» Марині
Кочелісовій з приводу тяжкої втрати —
смерті її матері, Кочелісової Неоніли Василівни. Царство Небесне людині, що прожила гідне життя.
Міська рада, міськвиконком, редакція
газети «Вишгород»,
міська рада ветеранів

«Хлопець, який помер
за кожного українця!»
Допоможемо вижити,
28 березня 2016 GCSHELP.ORG
На цей раз волонтери служіння Global
Christian Support спільно з пастором церкви
«Живого Бога» Вишгородського району Геннадієм Каплуновим відвідали вдову загиблого Єрмакова Євгена – Ольгу Єрмакову.
Євгенові було всього 20 років, коли він загинув, а його маленькому синочку Дмитрику
– не було й року. Це страшна трагедія, коли
вмирають зовсім молоді хлопці, які тільки
починають жити. Під’їжджаючи до будинку
Ольги, ми думали про те, як важко вона переживає втрату, адже вони з Женею тільки
створили сім’ю, народили синочка і так багато планів на подальше життя будували разом.
Ольга нас зустріла біля хвіртки невеликого будинку. Крім неї, ми помітили старого
пса, який сидить прямо на дорозі і дивиться в
бік в’їзду на їхню вулицю. Ольга сказала, що
цей старий спанієль був улюбленцем Жені – і
з часу його виходу на війну (а пройшло вже
майже 2 роки), собака цілими днями сидить
на цьому місці і чекає господаря.
Ми увійшли в будинок, і відразу до нас вибіг усміхнений малюк, не соромлячись, підійшов і став уважно нас розглядати. У будинку
йде ремонт – і виявилося, що тут розмістилася велика сім’я Жені, його батьки і родичі.
Поруч будується будинок татового брата, а в
прохідній кімнаті на ліжку лежить паралізована бабуся.
Ольга розповіла, що, коли вона познайомилася з Женею, жила далеко від цих місць
– у Поліському районі Чорнобильської зони.
Вона дуже вдячна рідним Євгена, які прийняли її в сім’ю, і зараз вони живуть усі разом: у
тісноті, але не в образі.
Тим більше їй необхідна підтримка і допо-

мога з маленьким Дімою: восени Оля планує
віддати його в дитсадочок і влаштуватися на
роботу, щоб хоч якось почати забезпечувати
свою сім’ю. А поки вона займається дитиною
і не має можливості купувати багато продуктів, тому наша продуктова допомога її дуже
порадувала. Ольга передала велику подяку
людям, котрі надали кошти для допомоги
вдовам і їхнім сім’ям.
Єрмаков Євген Сергійович служив у 11му батальйоні територіальної оборони «Київська Русь». Брав участь у проведенні спільних операцій із органами і підрозділами МВС
України по виявленню і знешкодженню незаконно створених збройних формувань у містах Слов’янську, Краматорську і на території
Слов’янського і Краматорського районів, населених пунктів Чорнухіне і Центральне.
Він постійно брав участь у відбитті нападів на базовий табір, що розташований на
горі Карачун. Супроводжував автомобільні
каравани з доставки боєприпасів, озброєння,
військово-технічного майна та продовольства
на підлеглі блокпости.
15 серпня 2014 року під час чергового
проведення бойової операції поблизу населеного пункту Малоіванівка підрозділ потрапив
у засідку. Женя загинув від пострілу снайпера в бою разом із командиром батальйону
Гуменюком А. Л.
Указом Президента України № 747/2014
від 29 вересня 2014 р. за особисту мужність
і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).
Оля розповіла, що Женя народився і прожив усе життя в місті Вишгороді на вулиці
Межигірського Спаса і всі сусіди пам’ятали
його ще маленьким хлопчиком, який бігав
по вулицях. Коли дізналися про загибель
Євгена, то всі сусіди на вулиці розфарбували хвіртки у колір прапора України. А потім і
Державні прапори вивісили.
Ми звернули на це увагу, ще коли заїхали
на вулицю і шукали потрібний нам номер бу-

Мама чекала ДОБРИХ новин

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – родинний архів Неоніли БОЛДЕНКОВОЇ

А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад...
тала шедеври, а що вже мереживо чи вишивка!.. У багатьох наших знайомих залишилися
її роботи, котрі вона подарувала, — залишилося тепло її рук і серця.
Мама дуже любила духовий оркестр — і
на передостанній (її 89-ий) день народження багаторічний керівник міського оркеструстудії «Водограй» Ярослав Глєбович зробив
музичний подарунок учасниці війни 1926 р.
нар.: маленька частинка оркестру прийшла
до нас додому та потішила маму мелодіями її

Це я написала 10 і 5 років тому. Присвячено — моїй мамі та її поколінню, що стільки
винесло, та не втратило гідності і людяності.
САГА ПРО ДОВГЕ ЖИТТЯ
…Руки у моєї мами рівно на долоню довші, ніж у мене, — витягнулись від роботи. А
відпочинок був не на морі — на городі чи в
лісі. Все — для рідних: дочки, онуків, сестриної та братової «порослі», які є частиною нашого життя…

динку. Зараз активісти і друзі Жені ведуть переговори з місцевою владою про перейменування вулиці Межигірського Спаса на вулицю
імені Євгена Єрмакова: «Ми хочемо, щоб усі,
хто буде ходити по нашій вулиці, в тому числі
наші діти і дитина Жені, пам’ятали молодого
хлопця, який помер за кожного українця!»Уже
зібрані всі необхідні підписи і передані владі, а
також планується зібрати кошти на пам’ятник
і встановити його на цій вулиці.
Прощаючись, ми помолилися за Ольгу,
маленького Дімочку, за розраду їхніх сердець. Ми віримо, що Господь допомагає всім
удовам і сиротам, які потребують Його втіхи.
Також ми щиро вдячні нашим друзям, які
проживають у штаті Вашингтон (США), сім’ям
Павенків – Сергію і Валентині та Кириченків –
Олексію й Аліні – за допомогу вдовам. Нехай
Господь благословить вас!

Наша родина осиротіла. Сьомого серпня померла моя мама, Неоніла Василівна, спадкова довгожителька, що двох місяців не дотягла до 90 років. Їй ще
«пощастило», бо старші сестра і брат, які працювали на відповідальних посадах,
пішли в найкращий із світів набагато раніше — у 73.

молодості. Діти, розчулені її реакцією на таку
з боку юних музикантів увагу, та їхній «диригент» Лєрочка дякували за новий для них
досвід — дарувати людям радість на дому. А
мама лукаво питала мене: «А що ти для мене
готуєш на наступний день народження?» Я
віджартовувалася: «Ансамбль пісні і танцю
— під вікном, бо в нашій кімнатці і п’ятеро з
оркестру не вмістилися».
Останні 10 років вона тяжко хворіла, сім
— не виходила з хати, понад чотири — не
піднімалася з ліжка. Дві голодовки, втрата
близьких під час війни, нестерпно важка робота висотали її тіло, та не зачепили розум і
душу. Лише останні дві доби Бог змилувався
— і відібрав свідомість.
Мама завжди чекала газети і найперше
запитувала: «Добрі новини є?» Вона стомилася від постійного негативу, передивлялася

в основному канали «про природу», та все ж
не цуралась новин, які докладно мені переповідала, додаючи аналітику, котрій позаздрили б найавторитетніші політологи.
Тепер я — старша у родині, у мене троє
дітей: дочка, син і газета «Вишгород». І писатиму добрі новини вже для інших мам.

СВЯТО СПОГАДІВ
Вони сидять на сонечку, заплющивши
очі. Помережані зморшками обличчя шукають теплих променів. Вузлуваті руки складені на колінах.
Про що вони думають? А чи не все одно!
Нам ніколи, ми пробігаємо повз…
Повністю чит. на сайті газети «Вишгород»
vyshgorod.in.ua

Живемо ЗДОРОВО
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Вишгород відкриває таємниці минулого

Археологічні знахідки
Всеволод ІВАКІН, старший науковий співробітник Центру
археології Києва Інституту археології НАН України
У 2016 р. на території одного з найдавніших міст України — стародавнього Вишгорода — проводилися стаціонарні археологічні дослідження. Вперше за багато років
з’явилася можливість здійснювати масштабні розкопки
завдяки бюджетному фінансуванню археологічних досліджень — цю ініціативу підтримав Вишгородський міський
голова О. В. Момот. Потужну допомогу у спорудженні постійно діючої експедиційної археологічної бази, її забезпечення необхідними для плідного функціонування засобами здійснив депутат міської ради В. П. Виговський.
Останні кілька років археологічні роботи проводились
у різних куточках стародавнього Вишгорода. У цьому році
основні роботи експедиції були зосереджені на території
Вишгородського Гончарного посаду кінця Х — першої чверті
ХІІ ст., що розташований в урочищі «Гончарі» (на південь та
південний захід від городища) — між р. Монашка та колишньою протокою Дніпра Коноплянкою. Відкриття археологами
цієї частини древнього міста відбулося у 1936-1937 рр., коли
на схилах яру біля сучасного собору Вишгородської Богородиці було розкопано перші три гончарні горни та виявлено понад десяток плям випаленої глини.
На пров. Старосільському на площі понад 500 м2 виявлено залишки чотирьох садиб (однієї — з повною площею) з
низкою житлових, виробничих та господарських споруд кінця
Х — першої чверті ХІІ ст. Із культурного шару та заповнення
об’єктів походить різноманітний археологічний матеріал. Знайдені артефакти ілюструють побут ремісників-торговців періоду розквіту давньоруської держави: колекція поєднує речі,
характерні для археології середньовічного міста Наддніпрянщини, та артефакти, що підкреслюють особливий статус давньоруського Вишгорода.
Колекцію Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ) поповнили елементи одягу: деталі ремінного набору (поясні пряжки, наконечник, ремінний розподілювач і різні накладки-бляшки), ціла підковоподібна фібула і фрагменти
іншої, ґудзики різних типів, уламок бронзового браслету.
Цікавою є знахідка срібної монети — імітації денарія Оттона та Адельгейди. Про зв’язок посаду з великокнязівською
адміністрацією свідчить свинцева пломба дрогичинського
типу. Ці артефакти вважають товарними пломбами, митними
клеймами, вони могли використовуватися як печатки, які, будучи прикріпленими до шкурок хутрових звірів, надавали їм
функцій грошей.
Релігійний світогляд населення давньоруського Вишгорода відображають знахідки натільних хрестиків різних типів.
Виявлені матеріали вказують також на активну внутрішню і

Чемпіонат з підтягування
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У цьому році проводи2
лися розвідки на о. Вальківський (у давнину — частина о. Вершина) в районі
Київської ГЕС. Давньоруські
знахідки розповсюджені в
центральній частині досліджуваної території, по всій
площі між західним і східним
берегами. Вони можуть датуватись в межах кінця XI—XII ст.
Літописні дані однозначно свідчать про функціонування в
районі Вишгорода у давньоруський час переправи, яка була
частиною так званого «Шляху Мономаха» — основної дороги
з Києва на Чернігів і далі (Сновськ, Гомій /Гомель/, НовгородСіверський, Стародуб, Трубчевськ тощо). Більшість дослідників схильна саме тут розміщувати й перший міст через Дніпро, збудований Володимиром Мономахом у 1115 р., невдовзі
після освячення вишгородської церкви-мавзолею Бориса і
Гліба. Археологічні дослідження на північній околиці сучасного Вишгорода (мис між резервуаром Київської ГЕС та зоною
відпочинку «Пляж «Крим») дозволили вивчити залишки досі
невідомого давньоруського поселення ХІ—ХІІ ст.
Ми плекаємо надію, що в результаті постійного щорічного
археологічного дослідження м. Вишгород може сподіватися
не лише на відкриття забутих сторінок свого вражаючого минулого, а й на закладення підвалин не менш перспективного
майбутнього. Бо багата археологічна спадщина Вишгорода
може слугувати основою для створення потужної бази для
туристичного розвитку нашого унікального міста.
1. Археологічні знахідки: 1-3 — ремінні пряжки; 4-8
— ремінні накладки; 9 — ремінний наконечник; ремінний
розділитель; 11 — ремінне кільце.
2. Лунниця
3. Фото археологічного розкопу на пров. Старосільському (знімок з квадрокоптера).

Земля віддає скарби епох
1

3

зовнішню торгівлю та на розгалужені міжнародні зв’язки давнього Вишгорода.
Проводилися археологічні обстеження території Музею
гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника. Із давньоруської споруди походили унікальні знахідки:
срібна лунниця, вістря стріли, фрагмент бронзового браслета.
На ділянці від набережної до вул. Межигірського Спаса
археологи знайшли давнє вишгородське кладовище. Виявилося, що місцеві мешканці вирощували картоплю як раз на
могилах (усього нараховується понад сорок поховань). Відомий дослідник вишгородської старовини Ф. Маніковський
пов’язує це кладовище з монастирем св. Миколая (Маниковский Ф. «Вышгород и его святыня». — К., 1890. — С.59).

Спорт під відкритим небом

Власноруч

Ремонт квартири

Вікторія ШМИГОРА
Підготував
Олександр КОНОНЕНКО

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

6 серпня у Вишгороді відбувся перший чемпіонат із
підтягування. Спортсмени та просто любителі здорового способу життя зібралися на відкритому майданчику «ЖЛЗК». Чемпіонат відбувся за підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота, який, до
речі, також на перекладині продемонстрував хороший
рівень фізичної підготовки. Реєстрація учасників проходила безпосередньо перед початком змагань, тож
кожен охочий міг випробувати власні сили. Свою майстерність показали хлопці з Вишгорода, району, Києва, Ірпеня, Кривого Рогу та Донецька.
Організатори чемпіонату — Олександр Кубицький та
Федір Сахаров, у яких і виникла ідея створити спортивний
майданчик під відкритим небом у Вишгороді, розповідають, що хотілося провести цього літа спортивні змагання.
Але прагнули чогось нового – тому зупинились на підтягуванні на перекладині.
Захід розпочався з традиційної розминки, до якої разом
із учасниками долучилися й глядачі. Тригодинне змагання
пройшло у двох номінаціях – «Аматори» та «Професіонали».
Розподіл учасників по підгрупах залежав від фізичної
підготовки.
Переможцями чемпіонату стали:
у категорії «Аматори»:
I місце – Антон Денисенко;
ІІ місце – Дмитро Томко;
ІІІ місце – Радіон Студвінський;
у категорії «Професіонали»:
I місце – Максим Пустошило;
ІІ місце – Олександр Сапон;
ІІІ місце – Богдан Пеньковський.
Переможці отримали грошові нагороди від міського голови Олексія Момота та за перші місця в обох категоріях —
піврічні абонементи на заняття у фітнес-клубі «ТехноФіт»,
який виступив спонсором чемпіонату. А троє наймолодших
учасників, два хлопчики і дівчинка, які теж показали хороші

результати, вибороли місячні абонементи до фітнес-клубу
для своїх мам.
Організатори дякують «Аква-точці» за водичку та вишгородцям – уболівальникам змагань.
Міський голова Олексій Момот підтримав ініціативу
хлопців і поділився планами щодо розвитку вуличного
спорту:
«Це класна ініціатива, хлопці зробили значний внесок
у розвиток вуличних видів спорту. Майданчик, який вони
створили власноруч, — яскравий цьому приклад. Звичайно, ми будемо їх підтримувати. Бо це взірець для наслідування, це – здоровий спосіб життя.
Адже сьогодні, на жаль, значно частіше можна зустріти
молодих людей за розпиванням спиртних напоїв.
Ви знаєте, що ми повернули стадіон «Енергетик» до
власності територіальної громади (угоду із УЄФА через невиконання зобов’язань розірвано). На минулій сесії передбачили значну суму коштів на фінансування реконструкції
стадіону, в тому числі — і цієї спортивної локації. Це і її
прорезинене покриття, тіньові навіси, щоб хлопці могли займатися за будь-яких несприятливих погодніх умов.
У нас є програма з розвитку вуличного спорту. У планах — створення декількох спортивних площадок: з рукоходами, перекладинами, паралельними брусами».
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Вітаємо

7 серпня – Віталій Ігорович САРДАК – депутат Вишгородської міської ради VII скликання,
15 серпня – Людмила Олександрівна ШИШКІНА – директор ДНЗ «Чебурашка»,
16 серпня – Ольга Іванівна КАРПЕНКО – начальник юридичного відділу Вишгородської міської ради.
Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання! Міцного здоров’я, родинного благополуччя, достатку, злагоди, здійснення всіх ваших задумів. Успіхів вам у майбутніх звершеннях в ім’я процвітання рідного краю та держави!
Хай Господь Бог оберігає вас!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ, секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Коли ми плануємо зробити у квартирі ремонт, то часто намагаємось зробити так,
щоб навколишній простір відрізнявся відмінним інтер’єром
і був максимально комфортним. Сьогодні багато хто вибирає євроремонт, бо це відмінна можливість створити
приємне і зручне для проживання приміщення.
Щоправда, євроремонт —
це заняття трудомістке. Він
вимагає чимало часу, сил, а
головне — фінансових витрат.
Відповідні знання і кваліфікація
також необхідні.
Та це не означає, що для
нього обов’язково слід залучати
кваліфікованих майстрів. Такий ремонт ви можете зробити
і самі — із попередньою і дуже
ретельною підготовкою. Потрібно заздалегідь продумати план
ремонту, звільнити приміщення,
купити будівельні матеріали.
Як правило, починаються
роботи з обробки стелі та стін.
Для стін найчастіше вибирають
шпалери, а стелю вирівнюють і
покривають якісною фарбою.
Стіни перед обклеюванням
шпалер також потрібно вирівняти, але є сьогодні унікальні
рішення, які дозволяють обійтися і без цього: рідкі шпалери—–
сипуча суміш, яку перед використанням слід просто розвести
водою. Рідкі шпалери відрізняються гарним зовнішнім виглядом, мають відмінні звуко- і теплоізоляційні властивості, вони
морозостійкі та стійкі до впливу
сонячних променів. Тому їх часто використовують для приміщень житлових і не житлових.

Завдяки сучасним матеріалам євроремонт не буде здаватися катастрофою, а обернеться на приємний і цікавий
процес, здатний повністю перетворити приміщення і привнести
до нього шарм і затишок.
Декілька слушних порад:
1. Навіть якщо у вашому помешканні є централізоване гаряче водопостачання, вмонтуйте в систему водонагрівальний
прилад (бойлерного типу або
прямоточник). Це дає свободу
при перебоях з гарячою водою.
2. Всі робочі поверхні кухні
робіть приблизно на рівні ліктів
людини, яка там стоятиме.
3. Забезпечте можливість
запуску трубопроводної води в
батареї опалювання (і гарячої, і
холодної). Дозволяє контролювати температурний режим.
4. Блок розеток, антену,
телефон, Інтернет виведіть одразу в усі кімнати. Це не буде
зайвим, а прокласти їх потім доволі складно.
5. Розетки і вимикачі монтуйте керамічні. Бажано, щоб
такими були і патрони. Якщо
хтось скаже, що пластмаса краща — не вірте, вона від часу
стає крихкою.
6. До всіх вузлів і до всіх комунікацій має бути доступ, що
забезпечує демонтаж і заміну.
7. На кухні не повинно бути
щілин. Ніде. Ніяких. Правда,
звідси витікає необхідність оперувати тільки вбудованими меблями і технікою, але воно того
варте.
8. Не забудьте вмонтувати
вентилятори у витяжки. Зайвий
вимикач дизайн не зіпсує.
9. ДСП і ламінат — канцерогени. Краще у квартирі їх не
мати.
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2016 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 5 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:50, 14:25 «Слiпа»
14:50, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Комедiя «Жандарм
із Сен-Тропе»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 20:30
Новини
06:15 7 чудес України
06:40, 07:50, 08:25
Смакота
10:20 Т/с «Таксi»
11:00 Перша шпальта
11:55 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Потрiйний стрибок.
Фехтування
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi

iгри. Бадмiнтон. Легка
атлетика. Греко-римська
боротьба. Кiнний спорт
19:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт.
Вiтрильний спорт
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Стрибки у
воду. Греко-римська
боротьба. Велоспорт
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
10:10 Т/с «Однолюби»
14:20, 15:30 Т/с «Берег
надiї»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Щурячi
перегони»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»

07:10 Бiла планета
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 По дорогах
мистецтва
14:40 Подорож у царство
тварин
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:20 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
21:40 Мова тварин
22:05 Довiдник дикої
природи
23:05 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
00:05 «Фантазiя»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:15 «Зiркове життя»
11:10 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
13:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
9:15 «Судiть самi»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:20 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
13:05, 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
07:30 Х/ф «Янголи Чарлi»
09:25 Х/ф «Янголи
Чарлi 2»
11:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 4»
14:15 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Черговий
тато»
20:45 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»
22:35 Дешево i сердито
00:50 Х/ф «Аварiя»
МЕГА
6:00 Вражаючi кадри
06:40 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:30, 12:20 Правда
життя
10:30 Свiт на долонi
11:30, 18:00 Походження
речей

13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Неочiкувана iсторiя
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Брама часу
21:40 Дика Шрi-Ланка
23:30 Покер
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»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:15, 20:10 «Орел i
Решка»
15:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
16:15 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Домашнiй
арешт»
00:10 Х/ф «Раптово
вагiтна»
ІНТЕР
6:50, 20:00 «Подробицi»
07:20, 12:40 Док. проект
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
08:15 «Орел i Решка»
09:20 Х/ф «Чоловiк на
годину»
13:30 «Судовi справи»
15:20 «Сiмейний суд»
16:20 «Жди меня.
Украина»
17:50 Новини
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
21:00 Х/ф «Варенька»
22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Дивитись усiм!
11:10, 13:20 Х/ф «Ягуар»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Повiтряний
маршал»
16:15 Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «На секретнiй
службi Її Величностi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 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
13:15, 14:10 День
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
08:50, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
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 «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
22:00 Т/с «Перевiзник»
23:55 Х/ф «Акулозавр»

ВI В ТО Р О К , 1 6 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Комедiя «Жандарм
у Нью-Йорку»
UA:ПЕРШИЙ
09:05 Казки Лiрника
Сашка
09:20 Школа Мерi
Поппiнс
09:35 Суспiльний
унiверситет
10:20 Т/с «Таксi»
11:45 РЕ:ФОРМА
12:20 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Легка
атлетика
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бадмiнтон.

Байдарки i каное. Легка
атлетика. Стрибки у воду
17:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Греко-римська
боротьба. Кiнний спорт.
Бокс
19:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Легка атлетика
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Синхронне
плавання. Спортивна
гiмнастика
22:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт. Грекоримська боротьба.
Стрибки у воду
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40 Т/с «Тiльки про
любов»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. НьюЙорк. 1 сезон»

ТОНіС
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
14:45, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Фантазiя»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Гензель i
Гретель»

12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Зiркове життя»
09:50 «Вагiтна у 16»
10:50 «Доньки-матерi»
11:55 «Україна має
талант!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу

сiм’ю - 3»

23:05 Київ вдень i вночi

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20 Т/с «CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 6»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»

МЕГА
09:30 Очима зайця
11:30, 18:00 Походження
речей
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Неочiкувана iсторiя
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Брама часу
21:40 Дика Шрi-Ланка
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
08:10 Т/с «Молодята»
10:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Двоє: я i моя
тiнь»
20:55 Х/ф «Твої, мої та
нашi»

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»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:25, 20:10 «Орел i
Решка»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:25 «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»
09:15 Х/ф «Варенька»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Варенька.

Випробування любовi»
22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Останнiй бiй
майора Пугачова»
10:50, 13:20 Х/ф «На
секретнiй службi Її
Величностi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:40, 21:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «Дiаманти
назавжди»
5 КАНАЛ
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
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
10:15 Д/п «Найкраща
зброя Другої свiтової
вiйни»
11:10 «6 кадрiв»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:35 Т/с «МЕК 8»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:45, 23:55 Х/ф
«Вогняне коло»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Сiрi»

С Е Р Е ДА , 1 7 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Комедiя «Жандарм
одружується»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 20:30
Новини
09:05 Казки Лiрника
Сашка
09:20 Мультфiльм «Друзi
янголiв»
09:35 Суспiльний
унiверситет
10:20 Т/с «Таксi»
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бадмiнтон. Легка
атлетика. Байдарки i

каное. Боротьба. Кiнний
спорт
19:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiтрильний спорт
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiтрильний спорт.
Бокс. Стрибки у воду.
Боротьба
22:45 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiтрильний спорт.
Бокс. Стрибки у воду.
Боротьба
ТРК «УКРАїНА»
09:15, 03:55 Зоряний
шлях
12:40 Т/с «Тiльки про
любов»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. НьюЙорк. 1 сезон»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 По дорогах
мистецтва
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В.Фокiн
21:40 Глобал - 3000
23:10 Приборкувачi
крокодилiв
ТЕТ
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Осляча шкура»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У

19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:15 «Україна має
талант!-4»
12:50 «Україна має
талант!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»

11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:15, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
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»
08:15 Т/с «Молодята»
10:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
20:55 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
22:45 Київ удень i вночi
МЕГА
09:30 Мисливець та
жертва
10:30 Свiт на долонi
11:30, 18:00 Походження

речей
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Неочiкувана iсторiя
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Брама часу
21:40 Дика Шрi-Ланка
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 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
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»
09:15, 21:00 Т/с
«Варенька. Випробування
любовi»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 17:40 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
11:10, 13:20 Х/ф
«Дiаманти назавжди»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «Живи i дай
померти iншим»
5 КАНАЛ
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, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Сучаснi
дива»
10:15 Д/п «Друга
свiтова вiйна у 3D»
11:10 «6 кадрiв»
13:35 Т/с «МЕК 8»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:45, 23:55 Х/ф
«Вогняне коло»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Рейд помсти»

Ч Е ТВ Е Р , 1 8 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Комедiя «Жандарм
на вiдпочинку»
UA:ПЕРШИЙ
09:05 Казки Лiрника
Сашка
09:35 Суспiльний
унiверситет
10:20 Т/с «Таксi»
11:25 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Легка атлетика.
Спортивна гiмнастика
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бадмiнтон.
Байдарки i каное. Легка
атлетика. Стрибки у воду

17:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Боротьба. Трiатлон.
Синхронне плавання
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бокс
22:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрибки у воду.
Боротьба. Пентатлон
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40 Т/с «Тiльки про
любов»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20:25 Футбол. ЛЄ УЄФА.
Плейофф. «Iстанбул
Башакшехир» - «Шахтар»
22:30 Подiї дня
23:00 Т/с «C.S.I. НьюЙорк. 1 сезон»
ТОНіС
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 Приборкувачi
крокодилiв
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В.Фокiн
21:40 «Вiдлуння»
00:15 «Фантазiя»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55 Панянка-селянка

19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:45 «Зiркове життя»
09:40 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:45 «Україна має
талант!-5»
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
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с

«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:15, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Ялта: жертва
Сталiну
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:00 Походження речей
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
08:15 Т/с «Молодята»
10:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Ну що,
приїхали?»
20:50 Х/ф «Ну що,
приїхали: Ремонт»
22:40 Київ удень 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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
09:30 Мисливець та
жертва

K1
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
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»
09:15 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Варенька.

Наперекiр долi»
22:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 17:40 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
11:10, 13:20 Х/ф «Живи i
дай померти iншим»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 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 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, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Сучаснi дива»
10:15 Д/п «Титанiк 100
рокiв у 3D»
11:10 «6 кадрiв»
13:25 Т/с «МЕК 8»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:35 Х/ф «Рейд помсти»
20:00 Х/ф «Хайджек»
23:55 Х/ф «Шаблезубий»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

13 серпня

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 9 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:20 «Сватики»
20:50 «Концерт О.
Пономарьова «Я люблю
тебе...»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 Комедiя «Жандарм
та iнопланетяни»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 20:30
Новини
09:35 Суспiльний
унiверситет
10:20 Т/с «Таксi»
11:00 РЕ:ФОРМА
11:45 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрибки у воду.
Легка атлетика
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016

14:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Легка атлетика.
Ходьба. Байдарки i каное
16:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт. Вiльна
боротьба. Художня
гiмнастика. Синхронне
плавання
19:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт. Бокс.
Легка атлетика. Ходьба
22:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiльна боротьба.
Пентатлон
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40 Т/с «Тiльки про
любов»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Нью-

Йорк. 1 сезон»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:40, 17:45 По дорогах
мистецтва
14:35, 23:10 Приборкувачi
крокодилiв
16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
00:10 «Фантазiя»
ТЕТ
7:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
11:00 Х/ф «Зорянi
таляри»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки -

вiдьми»
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35 Країна У
18:25 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4.
Континентальний перiод»
21:25 Х/ф «Помста
пухнастих»
23:05 Х/ф «Поганий
Санта»
СТБ
6:20, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
06:45 «Зiркове життя»
08:35 Х/ф «Лабiринти
кохання»
10:10 Х/ф «Мiсце зустрiчи
змiнити не можна»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:05 Х/ф «Мама
напрокат»
22:35 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:15, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

08:30, 12:20 Правда
життя
09:30 Мисливець та
жертва
11:30 Походження речей
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Генерали Гiтлера
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:50 Брама часу
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Очима слiдчих

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:00 Kids Time
06:07 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:02 Т/с «Молодята»
10:55, 22:40 Київ удень
i вночi
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Денiсмучитель»
20:50 Х/ф «Рiчi-багач»

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 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська

НТН
6:50 Х/ф «Гладiатор за
наймом»

МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї

«Прянощi та пристрастi»
18:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4.
Континентальний перiод»
19:25 Х/ф «Помста
пухнастих»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Вiталька

15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Втеча»
23:30 Х/ф
«Американський нiндзя 2: конфронтацiя»

Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:15, 20:10 «Орел i
Решка»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:10 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
08:15 «Орел i Решка»
09:15, 21:00 Т/с
«Варенька. Наперекiр
долi»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини

18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Гувернантка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 17:40 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
11:05, 13:20 Х/ф «Людина
iз золотим пiстолетом»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:35 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Скетчком «На
трьох»
23:30 Х/ф «Шпигун, який
кохав мене»
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
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Д/п
23:30 Хронiка дня
2+2
7:35, 12:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:20 Д/п «Девiд Бекхем:
Подорож у невiдоме»
11:10 «6 кадрiв»
13:30 Т/с «МЕК 8»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
15:45 Т/с «Перевiзник»
16:40 Х/ф «Хайджек»
19:20 Х/ф «10 000 днiв»
21:30 Х/ф «На одного
менше»
23:40 Х/ф «Пiдводний
човен»

СУБОТ А , 20 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 Комедiя «Жандарм
та iнопланетяни»
07:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
10:55 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф «Одного разу
в Римi»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
09:45 Хто в домi хазяїн?
10:45 Казки Лiрника
Сашка
11:20 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiльна боротьба.
Легка атлетика
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
15:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Байдарки i каное.
Художня гiмнастика.

Стрибки у воду
18:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiльна боротьба.
Трiатлон. Художня
гiмнастика. Велоспорт
20:30 Новини
21:15, 22:45 ХХХI
Олiмпiйськi iгри. Художня
гiмнастика. Стрибки у
воду. Вiльна боротьба.
Пентатлон
22:40 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:15, 15:20 Т/с «Подаруй
менi недiлю»
17:00, 19:40 Т/с «Батькоодинак»
21:25 Х/ф «Роман у
листах»
23:20 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 «Кiнофан. Давай
закохаємось»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої

свiтової вiйни: день за
днем»
13:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Болгарiя»
14:15 Українець – М.
Поплавський у Варшавi
15:30 Довiдник дикої
природи
16:30 15-ий ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох
сердець»
20:00 Зоопарки свiту
21:00 Х/ф «Сiм самураїв»
00:45 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
11:15 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
12:45 М/ф «Барбi та
потаємнi дверi»
14:10 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
15:50, 00:00 Х/ф

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Розвiнчуємо
або пiдтверджуємо
псевдонауки»
13:15 Х/ф «Одружений
холостяк»
15:05 Х/ф «Мама
напрокат»
17:00 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
19:00 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльйонера»
22:50 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
9:15 Х/ф «Дежа вю»
11:30 «Речовий доказ»

НОВИЙ КАНАЛ
08:02 Дешево i сердито
10:15 Хто зверху
14:10 Т/с «СашаТаня»
17:05 Х/ф «Двоє: я i моя
тiнь»
19:05 Х/ф «Хлопцям це
подобається»
21:00 Х/ф «Секс по
дружбi»
23:10 Х/ф «Дорожня
пригода»
МЕГА
6:40 Володимир Iвасюк
07:30 Брама часу
09:30 Ялта: жертва
Сталiну
10:30 Генерали Гiтлера
11:30, 21:00 Iгри розуму
13:20 Мисливець та
жертва
15:20 Дикий Iндокитай
18:10 Прокляття Че

Гевари
19:10 Зворотна сторона
Мiсяця
20:10 Корольов
22:50 Паразити.
Вторгнення
00:40 Бестiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно»
14:05 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:00, 17:10, 18:00
«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»

10:00 М/с «Мiа та я»
11:15 М/ф «Астробой»
13:10 «КВН»
15:15 «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 «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
6:45, 20:00 «Подробицi»
07:50 Х/ф «Поживемо побачимо»
09:15 Х/ф «Покровськi
ворота»
12:00 Х/ф «Гувернантка»
14:00 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
16:00 Т/с «Полуничний
рай»
20:30 Концерт «М.
Басков. Не тiльки про
кохання»
23:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
ICTV

07:200 Провокатор
08:15 Бiльше нiж правда
09:10 Секретний фронт
11:05 Громадянська
оборона
12:10, 13:00 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Шпигун, який
кохав мене»
16:00 Х/ф «Живi вогнi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «I цiлого свiту
замало»
22:45 Х/ф «Агент Джонi
Iнглiш»
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
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:32 Особливий погляд
17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
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»
08:55 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
11:50 «Top Gear»
13:40 Х/ф «Апокалiпсис
у Вегасi»
15:15 Х/ф ««10 000 днiв»
17:10 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
19:20 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Волинь»
21:30 Х/ф «Шанхайський
полудень»
23:40 Х/ф «Шаблезубий»

НЕДIЛЯ , 21 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 Комедiя «Жандарм i
жандарметки»
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:15 Т/с «Свати – 5»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Я з тобою»
22:50 Х/ф «Правдива
брехня»
UA:ПЕРШИЙ
7:55 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:25 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрибки у воду.
Легка атлетика
12:50 Перша шпальта
13:30, 20:00, 20:45
Студiя. Рiо-2016
14:30 ХХХI Олiмпiйськi

iгри. Вiльна боротьба.
Легка атлетика. Художня
гiмнастика
18:45 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Вiльна боротьба
20:30 Новини
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Бокс. Гандбол.
Баскетбол
00:10 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Повтор найцiкавiших
подiй
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:10, 21:45 Т/с «Я його
злiпила»
11:10 Т/с «Батькоодинак»
15:00 Х/ф «Роман у
листах»
17:00, 20:00 Т/с «Тест на
любов»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 «Кiнофан. Мiлу король оленiв»
07:47 Натхнення

11:00, 18:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Болгарiя»
14:10 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
16:30 15-ий ювiлейний
фестиваль Вiталiя та
Свiтлани Бiлоножкiв
«Мелодiя двох сердець»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:05 Х/ф «Церемонiя»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
10:40 М/ф «Барбi та
потаємнi дверi»
12:00 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
13:40 Рятiвники
15:35 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:35 Одного разу пiд

Полтавою
19:35 Країна У
22:35 Одного разу в
Одесi
23:00 Вiталька
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:15 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльйонера»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:55 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
7:15 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
09:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
13:10 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
15:00 Т/с «Втеча - 2»
00:00 Х/ф «Обмiн тiлами»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 10:10 Kids Time

На постійну
роботу
в м. Вишгороді

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

06:22 Х/ф «Оптом
дешевше»
08:15 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
10:12 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»
12:00 Х/ф «Черговий
тато»
13:50 Х/ф «Твої, мої та
нашi»
15:55 Х/ф «Денiсмучитель»
17:45 Х/ф «Рiчi-багач»
19:35 Х/ф «Правила
знiмання: Метод Хiтча»
22:00 Х/ф «Боярин
напрокат»
00:00 Х/ф «Дорожня
пригода 2»
МЕГА
07:30 Брама часу
09:30 Генерали Гiтлера
11:30, 21:00 Iгри розуму
13:20 Мисливець та
жертва
15:20 Дикий Iндокитай
18:10 Мiстична Україна
22:50 Паразити.
Вторгнення
ТРК «КИїВ»

8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:30
«Телемаркет»
13:00 «Українець
Поплавський у Варшавi»
13:30 «Життєвi iсторiї»
14:00 «Київськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«У центрi уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
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»
10:00 М/ф «Астробой»
11:50 М/с «Мiа та я»
13:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Орел i Решка.
Невидане»

18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 М/ф «Лiсова
братва»
22:25 «КВН»
00:25 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
07:30, 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 Концерт «М.
Басков. Не тiльки про
кохання»
14:30 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
16:30 Х/ф «Щасливий
маршрут»
18:10, 20:30 Т/с «Нехай
говорять»
22:30 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
ICTV
6:50 Стоп-10
07:45 Провокатор

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
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 32) на
ім’я Мурата Федоровича ГУЦУЛА

Електротехнічна виробничо-торговельна
компанія в м. Вишгороді потребує:
— менеджера з продажу;
— бухгалетра в первинний офіс.
Звертатися за тел:
(098) 812-39-68, Анастасія

08:45 Зiрка YouTube
09:50 Дивитись усiм!
11:15, 13:00 Х/ф «Живi
вогнi»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Лiцензiя на
убивство»
16:05 Х/ф «I цiлого свiту
замало»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Помри, але
не зараз»
21:55 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш-2.
Перезавантаження»
23:55 Х/ф «Саботаж»
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
10:40 Тема тижня
12:32 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
20:00 Д/п «Народженi
перемагати»
20:20 Д/п «Вчимося
перемагати»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:32 Д/п «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 Д/п «Дембель»
15:55 «Хоробрi серця»
16:50 Х/ф «Шанхайський
полудень»
19:20 5 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Карпати»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Дракони
i пiдземелля: Книга
заклять»

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
17 вересня 2016 року о 10:00 відбудуться
загальні збори членів кредитної спілки «ЕФТ»
за адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 14
(приміщення гімназії «Інтелект»).
Спостережна рада КС «ЕФТ»
Вважати недійсними втрачені документи від
30.08.1996 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 179) на ім’я Юлії Валеріївни КУШНАРЬОВОЇ

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 107) на ім’я Миколи Васильовича ДМИТРЕНКА
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13 серпня

Мозаїка

2016 року

Вишгород
Підприємство
в м. Вишгороді
пропонує стабільну роботу
за спеціальністю
водія-експедитора.
Офіційне працевлаштування,
соціальний пакет.
Запис на співбесіду
за тел: (04596) 23-329
(пн-пт, з 09:00 до 17:00)
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс
№ 109) на ім’я Олега Васильовича
МОЙСЕЄНКА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
196) на ім’я Раїси Андріївни ШЕВЧЕНКО
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
439) на ім’я Івана Петровича ГАРАЩУКА

У приватний дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо:

*ВИХОВАТЕЛЯ,
*АСИСТЕНТА
вихователя
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

аФішка

ВКТ розпочинає «Театральні четверги у Миколи Коваля»
Репертуар на вересень 2016 року
8 вересня — Київський академічний театр
«Колесо» (на Андріївському узвозі): вистава за
мотивами водевілю М. Янчука «По ярмарку»,
городська байка з піснями, танцями та «цимесом» — «У Києві, на Подолі.., або Ґде Ві сохнітє
бєльйо?»
15 вересня — Київський академічний театр «Колесо» (на Андріївському узвозі): відверта комедія за п’єсою Кена Людвига «Примадонни», вистава на 2 дії (російською мовою).
22 вересня — Київський академічний
театр «Колесо» (на Андріївському узвозі) —
«Пристрасті дому пана Ґ. П.», водевіль-модерн
за п’єсою Олени Пчілки «Сужена — не огуджена!»
Початок вистав — о 20-ій годині (у замку-готелі «Вишеград», вул. Спаська, 25).
Тел: +38 (044) 331 75 75.

На роботу в аптеку потрібні ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48
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
25.02.2016 р. о 07.55 ранку у м. Вишгороді на перехресті
пр-ту Т. Шевченка та вул. Набережної сталося ДТП
за участю двох легкових автомобілів —
«Skoda Octavia Tour» та «Toyota Camry».
Свідків цієї пригоди просимо відгукнутися.
Чекаємо на інформацію за телефонами:
(067) 321 76 43 (Тетяна), (068) 321 76 22 (Олександр)
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Вишгородський камерний театр: Другий сезон

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
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КВ № 957 від 20.09.1994 року
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Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Судячи із цін, продуктові магазини
невдовзі перейменують в бутіки

Як доїхати
із м. Вишгорода: мікроавтобусом /безкоштовно/ — від ресторану «Беназір», із 19ої до 19:45 /докладніше — за тел: +38 (063)
224-34-80/;
із м. Києва: автобусом № 397 (у 20 хвилин
кожної години курсує за маршрутом «Військове містечко № 1/вул. Генерала Кульчицького»
від ст. м. «Героїв Дніпра» (зупинка зліва від
центрального входу на ринок) — до зупинки
«Житловий масив «ГАЕС»/Димерська траса;
власним автотранспортом (паркування безкоштовно).
Придбати квитки можна
25 серпня — 7 вересня:
по інтернету-сайту ВКТ (онлайн-продаж);
у ресторані-клубі «Беназір» (м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка) —з 18-ої до 20-ої години або замовити за тел: +38 063 224 34 80.

Вважати недійсним втрачене посвідчення ветерана війни
— учасника бойових дій АА №224484, видане 04.01.1999 р.
Вишгородським райвійськоматом на ім’я
Іллі Михайловича РОГАЛЕВСЬКОГО

Як вберегтися від
харчового отруєння?
Підготував Олександр КОНОНЕНКО

Термометр

У спекотні літні дні значно зростає кількість харчових
отруєнь. Здебільшого це пов’язано з порушенням санітарногігієнічних вимог до приготування страв та зберігання харчових продуктів.
Харчове отруєння трапляється при споживанні продуктів, забруднених значною кількістю бактерій і токсинами, які вони виділяють. Їжа може виглядати привабливо і смачно, а насправді залишатися вкрай небезпечною. За сприятливих умов — тепло, волога,
час — мікроби здатні дуже швидко розмножуватися. Уже через 12
годин із однієї бактерії може утворитися близько 7-8 мільярдів.
Існує декілька груп бактерій, здатних викликати харчові отруєння: кишкові бактерії (сальмонели, збудники дизентерії), стафілококи, клостридії (збудник ботулізму). Якщо сальмонели зазвичай
знаходяться у певних харчових продуктах (яйця, м’ясо, птиця), то
клостридії частіше зустрічаються у воді й грунті. Стафілококи поширюються хворими із запаленням слизової ротової порожнини чи
гнійничками на шкірі.
Надзвичайно сприятливим середовищем для розмноження мікробів є продукти з високим вмістом білків та вологи: це вироби і
страви з м’яса птиці, риби. Такі страви мусять пройти надійну термічну обробку. Їсти недосмажену чи недоварену птицю і м’ясо у
жодному разі не можна.
Готові страви слід вживати свіжими, найдовший термін зберігання влітку — 2 години. Якщо страва приготована раніше, її треба перед вживанням перекип’ятити або просмажити, а не розігріти
«до теплого». Не підлягають зберіганню і готові салати та дитяче
харчування.
Зберігати продукти необхідно відповідно до вказівок на упаковці. Варто уникати дотикання сирих продуктів до готових страв.
Для цього страви слід тримати у холодильнику в щільно закритому
посуді. Яйця треба зберігати виключно в холодильнику.
І, звісно, не забувати мити овочі і фрукти, навіть якщо вони на
вигляд цілком чисті.

Вважати недійсними втрачені документи від 30.10.2002 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
302) на ім’я Олександра Володимировича ПОЧИНКА
На кондитерське підприємство
потрібні жінки для виробництва
цукерок.
Тел: (098) 570-22-50

Ліра

ПЕКУЧЕ ЛІТО

Віктор КУЧЕРУК
Зарано споріднює літо
Приємні очам кольори.
Прив’ялені спекою квіти
Розгойдують сонні вітри.
Здається, що може упасти
Обвуглене листя із віт,
Якщо не зупиниться наступ
Задухи на зморений світ.
Ні хмарки в прозорому небі –
Лиш сонце палає вогнем,
Мов хоче дотла спопелити
Це літо пекуче мене.

Вітаємо
10 серпня ювілей – 70 років –
відзначив Анатолій Іванович ГОРБАЧ!
ГОРБАЧ!
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт!
Хай Вам із Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І привітання линуть звідусіль!
Рідні, друзі

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 31’2016

