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25-та річниця
Незалежності
>4

Із Днем знань!

Дорогі вишгородці!
Славна традиція святкувати перший день нового
навчального року об’єднала
багато поколінь. Без перебільшення, його відзначають усі: від вихованців дитячих садків до людей, які
давно вже закінчили школу або вуз.
Це наше спільне свято, тому що в основі
будь-якої справи, будь-якої професії, ба — навіть
хобі, — лежать знання. Вони дають людині впевненість і свободу у виборі життєвого шляху, можливість домогтися успіху і реалізувати свої здібності.
Педагоги дошкільних освітніх установ, вчителі,
викладачі – це ті люди, які відкривають нам навколишній світ. Від їхнього таланту, відповідальності
і професіоналізму залежить дуже і дуже багато.
Відрадно, що з кожним роком в освітніх установах
Вишгорода впроваджується безліч інноваційних
програм, наші школярі перемагають на олімпіадах
та успішно виступають на конференціях різних
рівнів, а їхні наставники постійно підвищують рівень своєї професійної майстерності.
Зі святом 1-го Вересня! Вчителям та учням бажаю успіхів у навчальному процесі та щоб новий
навчальний рік приносив лише приємні враження!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

аФішка
ВИВЧАЙМО УКРАЇНСЬКУ
Духовно-просвітницький центр «Спадщина»
проводить запис охочих на безкоштовні курси
вивчення української мови. Курси почнуть працювати в міру укомплектованості груп.
Запис за телефонами: 067-459-31-56, 095177-82-56 (координатор центру Степанія Сідляр).
НЕТЛІННІ СКАРБИ НЕЗЛАМНОГО НАРОДУ
28 серпня, набережна Київського водосховища
До 25-ої річниці Незалежності України —
культурно-мистецький проект «Нетлінні скарби незламного народу»:
14:00 — початок роботи представницького
наметового містечка за участю громад Вишгородського району;
14:00 - 14:30 — дитяча розважальна програма;
15:00 — фестиваль-конкурс «Перлини
Вишгородщини»;
18:00 – 20:00 — виступ молодих виконавців
Вишгородського району (концертна програма:
солісти і творчі колективи);
20:00 - 20:30 — виступ керівників міста і району, нагородження переможців конкурсів
20:30 - 21:30 — вечірня концертна програма
за участю українського музичного гурту «СКАЙ».
Заходи проводяться за підтримки народного депутата України Ярослава Москаленка.

Офіційно

Про скликання чергової ХV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження
від 23 cерпня 2016 року № 152
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати чергову ХV сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 06
вересня 2016 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1. Про заслуховування звітів про роботу
керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Вишгорода
2. Про внесення змін до рішення № 2/9
від 14 грудня 2015 року «Про утворення ви-

конавчого комітету Вишгородської міської
ради VІІ скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 25.12.2015 р. №
3/5 «Про Вишгородський міський бюджет на
2016 рік»
4. Про звернення до Кабінету Міністрів
України, Голови Верховної Ради України,
НКРЕ
5. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Редакція газети Вишгород» у новій редакції
6. Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

провадження підприємницької діяльності у
м. Вишгороді
7. Про затвердження положення про Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської
ради в новій редакції
8. Про передачу в управління багатоквартирних житлових будинків у м. Вишгороді
9. Про внесення змін та доповнень до
п. 3 рішення Вишгородської міської ради №
19/13 від 27.12.2012 р. «Про продовження
терміну дії договору оренди та надання дозволу на передачу в суборенду земельної
ділянки»
Далі — на стор. 2

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
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

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

2

27 серпня
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Вишгород

Про скликання чергової ХV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок — на стор. 1)
10. Про затвердження детального плану
території, обмеженої вул. Новопромисловою та
трасою «Р02» в м. Вишгороді Київської області,
площею 30 га
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Андрущенку С.М.
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Близнюку В.В.
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Погорєловій Ю.І.
14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Шамро В.С.
15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Пархоменко О.І.
16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Щигровій Є.С.
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється, гр. Курілайтене В.І.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Андрущенку Г.М.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування ПрАТ «КиївДніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Гриненку П.М.
21. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Булгаковій В.М.
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кацурі С.В.
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.
Федоренку В.М.
24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Білецькій В.І.
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Костюковій Н.Ф.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кравченку С.М.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Осадчій З.М. та
гр. Брагарник П.М.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ігнатенку М.В.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Євтушенко В.М.
30. Про надання дозволу на розробку про-

екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Майбоженко С.М.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Пироженку О.П.
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Давидовій А.О.
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Тірській О.І.
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Корнійчуку В.Я.
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Підлісній Н.М.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Приходьку Ю.В.
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Дишканту А.В.
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Руденку М.М.
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Дем’яновській Н.Д.
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Савицькій М.Ф.
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Литвиненку В.В.
42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Войтович М.А.
43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Глембоцькому А.Е.
44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Долійчук І.Л.
45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Лукашук В.М.
46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ткаченко В.П.
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Середі Я.В.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бодейчук І.М.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Харсіці О.А.
50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (КІГ «Гідромеханізатор»)
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галицькій С.В.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гайдуковій О.В.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

Восени – у армійські лави
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від 29 березня 2016
року №122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» з 01 жовтня по
30 листопада 2016 року проводиться призов

Милосердя

ІНФОРМвікно

2016 року

Увага, призов!

громадян на строкову
військову службу.
На підставі цього явці
на призовну дільницю
Вишгородського району
для призову на строкову
військову службу підлягають усі громадяни України
чоловічої статі, які до дня
відправлення у військові
частини досягли 20 років,
та старші особи, які не досягли 27-річного віку
і не мають права на звільнення або відстрочку

Важливе і слово, і справа

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Слово лікує, надихає, підтримує. Але
часто його замало, аби полегшити життя
ближньому, – поряд із ним важливішою є
матеріальна допомога. Отож напередодні Дня Незалежності України за дорученням міського голови Олексія Момота його
радник – президент Благодійного фонду
«Святої Ольги» Володимир Малишев та
спеціаліст організаційного відділу міськради

Катерина Боднарчук передали більше сорока продовольчих наборів для вишгородців,
прикутих до ліжка, тяжкохворих, малозабезпечених одиноких. Набори доставили по домівках співробітники міської ради з вітаннями зі святом і побажаннями здоров’я, Божої
благодаті та душевного тепла.
Член міської ради ветеранів Маргарита
Олабіна щиро подякувала мерові за турботу і увагу, адже для нього підтримка незахищених категорій містян – завжди на чільному місці.

власність гр. Галицькому М.Т.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гаврищуку М.М.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гайдуковій О.В.
56. Про внесення змін до рішення № 29/18
від 29.09.2009 року «Про передачу земельних
ділянок у приватну власність громадянам»
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ніколаєвій Л.М.
58. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Зооцентр «Турбота»
59. Про затвердження проекту із землеустрою фізичній особі-підприємцю Льовіній О.В.
60. Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Васюку
Олегу Валерійовичу
61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Баранову П.О.
62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Івлєвій Г.Г.
63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Скопиченко С.В.
64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Клименко О.В.
65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Чаяловій Л.В.
66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мартиненко В.М.
67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Андрущенко Н.А.
68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Карякіній К.І.
69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ковальчук Н.В.
70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Рубану І.П.
71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Рудьку Л.Г.
72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Прокопенко Л.В.
73. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Нанієву Ф.Г.
74. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Тимко Л.М.
75. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Артющенко Г.В.
76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Жемчужнікову А.Б.
77. Про надання дозволу на розробку про-

екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Осадчому М.М.
78. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Агароняну Р.М.
79. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Альошиній Н.О.
80. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шинкаренко О.М.
81. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Васютіній Г.Ф.
82. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 11/30 від 10.06.2016
року
83. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Старосельській М.П.
84. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Старосельському Е.А.
85. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (мікрорайон
ГАЕС)
86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність Коломієць Я.М.
87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рублівському М.В.
88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Вальчук І.М. та гр. Вальчук А.С.
89. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (ГБК «Ветеран»)
90. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Колганову О.Є.
91. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Герасимович О.Р.
92. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду КП КОР «КОРА»
93. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду ТОВ «Київкоопбуд»
94. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в спільну часткову власність гр. Ботояну С.М. та гр. Можняку М.М.
95. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду гр. Білошейкіній С.В.
96. Про надання згоди на зміну виду використання земельної ділянки
97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Головчанському М.В.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та
надання висновків по них.

від призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на
строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5 у зазначений
час із документами, що вказані в особистих
повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток на строкову військову службу,
зобов’язані прибути в районний військовий
комісаріат 01 жовтня 2016 року, маючи при
собі документи, які засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають
призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутися до

місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження
призовної комісії.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники
підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності,
зобов’язані відкликати призовників із відряджень для забезпечення своєчасного прибуття
їх на призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Міський голова О. МОМОТ

Щиро дякуємо
Висловлюємо щиру вдячність усім, хто привітав нас із ювілеєм. Зокрема, міському голові
Олексію Момоту, голові міської ради ветеранів Петру Жуланову, президенту Благодійного
фонду «Святої Ольги» Володимиру Малишеву,
друзям і знайомим, які знають нас по спільній
службі і роботі. Величезне спасибі усім!
Юрій ІЛЬЇН,
полковник у відставці, учасник ВВВ,
Олександр ТЕЛЬНИЙ,
учасник бойових дій, інвалід ВВВ

Місто і навколо нього

Вишгород

Готуємось до зими

Тема дня

Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
За
народним
прислів’ям:
«Минув
Спас — готуй рукавиці
про запас». А точніше
— настала пора готуватися до зими і утеплятися. Ця підготовка повинна бути реальною, ефективною
і дієвою, а не декларативною, на кшталт
прийняття мораторію на підвищення тарифів. На жаль, нові тарифи, які нас не влаштовують, як би ми їх не обговорювали —
це вже доконаний факт.
Щодо самого мораторію, він насправді не

є панацеєю у вирішенні тарифних питань. Прийнятий на місцевому рівні документ має всього
лише рекомендаційний характер і ніякої юридичної сили. Вишгород не змусить державу змінити тарифну політику. Якщо допустити прийняття мораторію, то такий крок може створити
багато проблем — це лише заплутає громаду.
Мораторій не звільняє від сплати за енергоносії та комунальні послуги згідно з новими тарифами. Різницю хтось повинен буде
сплачувати, і, логічно, що цей тягар ляже на
міський бюджет. У такому випадку доведеться зменшити витрати на благоустрій міста, а
це — ремонт доріг і прибудинкових територій,
дитячих і спортивних майданчиків, закладання скверів і парків — та навіть побудова запланованого нового дитячого садочка може
постати під знак запитання.

РОБОТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ
ЛІЧИЛЬНИКІВ ОБЛІКУ ТЕПЛА (СТАНОМ НА 23.08.2016)
№ п/п

АДРЕСА

Види робіт

1

М. Гриненко, 1-а

2

М. Грушевського, 6

Повірка

3

Дніпровська, 1

Повірка

4

Дніпровська, 2

Повірка

5

Київська, 18

Повірка

6

Київська, 12

Повірка

7

Київська, 2

Повірка

8

Київська, 20

Повірка

9

Київська, 8

Повірка

10

І. Мазепи, 1

Повірка

11

В. Симоненка, 2

Повірка

12

В. Симоненка, 5

Повірка

13

Б. Хмельницького, 1

Повірка

14

Т. Шевченка, 9

Повірка

15

Шкільна, 7

Повірка

16

Б. Хмельницького, 7

Повірка

17

Київська, 4

Повірка

18

Т. Шевченка, 6

Повірка

19

В. Симоненка, 7

Повірка

20

Н. Шолуденка, 6а

Повірка

21

Т. Шевченка, 5

Повірка

22

Дніпровська, 4

Заміна

27 серпня

Тому ми вирішили йти іншим шляхом, прийнявши рішення максимально фінансувати
прийняту ще минулого скликання Програму
«Теплий під’їзд», що дозволяє встановлювати
нові пластикові вікна на сходових майданчиках.
Метою програми є підвищення енергоефективності будинків і, як результат, зменшення
витрат мешканців на оплату тепла. При заміні
вікон потенціал економії теплової енергії в будинках і спорудах становитиме близько 30%.
За температурним показником повітря у під’їзді
— це додаткові 4-5 градусів за Цельсієм.
Цьогоріч енергозберігаючі «обновки»
отримають майже 40 будинків нашого міста.
На сьогодні замінено вікна в під’їздах на вул.
Б. Хмельницького в будинках 2, 4, 6, по вул.
Н. Шолуденка в будинках 3, 5, 7 та на вул. Дніпровській, 2.
Не обходиться, звісно, і без проблем, як
на вулицях Набережній, 6-а та Дніпровській,
3-а, де мешканці згаданих будинків у місцях
масового користування (по всіх поверхах)

23

Шолуденка, 7

заміна

24

Мазепи 13/9

заміна

25

Кургузова, 6

заміна

Повірка
№
п/п

АДРЕСА

Види робіт

Запитували очі тварини, яка з’їла отруту від людини, котрій так віддана, котрій довіряє своє життя.
Ветеринари не встигали рятувати усіх отруєних цього дня напередодні свята Першого Спаса тварин. У
їхніх очах стояли сльози, вони просили допомогти.
На жаль, їх не вдалося врятувати…
Їжу, у якій була отрута, пізно ввечері хтось розклав
по всьому нашому місту.
А наступного дня плакали тварини, плакали люди,
плакала і я… Яке відношення мають безмовні істоти
до людських негараздів? Зрозуміло, що люди в силу
певних фінансових обставин стали більш жорстокими.
Але, знищуючи живу і неживу природу, ми знищуємо
самих себе, адже зло, як тяжка хвороба, — вилікувати
її дуже важко. І все ж говорити, про те, що добро нас
врятує, — потрібно. Це роблять у школах та дитячих
садочках, але у родині дитина, на жаль, часто бачить

Замість післямови
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
«Хто труїть безпритульних тварин?»
— саме з таким запитанням до мене нещодавно звернулися активні мешканці
Вишгорода. Як розв’язати цю «собачу»
проблему — сьогодні вирішують і міські
депутати, і комунальники, і представники
громадськості.
Можна довго вести філософську бесіду на
тему гуманного ставлення до бродячих собак,
але, крім цього, усіх нас турбують дві надваж-

Проведені роботи по реконструкції
мереж опалення

12

Дніпровська, 5

Заміна вентилів опалення

13

М. Грушевського, 1

Заміна вентилів опалення, закінчено
утеплення

14

І. Мазепи, 3

Заміна труб опалення

15

Ю. Кургузова, 3-б

Заміна кранів системи опалення, проводиться утеплення
Заміна вентилів опалення

Утеплення труб завершено, заміна
вентилів опалення

16

Дніпровська, 3

2

І. Мазепи, 6

Утеплення труб завершено. Ремонт
запірної арматури

17

І. Мазепи, 7

Заміна вентилів опалення

18

В. Симоненка, 1а

Заміна вентилів опалення

Утеплення труб завершено, проведено
реконструкцію мереж опалення

19

Н. Шолуденка, 8

Ремонт вентилів опалення

20

Б. Хмельницького, 2

Ремонт запірної арматури опалення

Утеплення труб завершено, заміна
вентилів опалення

21

І. Мазепи, 2

Утеплення труб завершено

22

Дніпровська, 4

Утеплення труб завершено

23

М. Грушевського, 1

Утеплення труб завершено

3
4

М. Грушевського, 6
І. Мазепи, 1

5

М. Грушевського, 5

Утеплення труб завершено

6

Набережна, 8

Утеплення труб завершено

7

Т. Шевченка, 7

Утеплення труб завершено, заміна
кранів опалення

24

М. Грушевського, 7

Утеплення труб завершено

25

М. Грушевського, 4

Утеплення труб завершено

Утеплення труб завершено ремонт запірної арматури

26

В. Симоненка, 4

Утеплення труб завершено

27

В. Симоненка, 4а

Утеплення труб завершено

Утеплення труб завершено.
Ревізія запірної арматури

28

В. Симоненка, 1

Утеплення труб завершено

29

Дніпровська, 3а

Ремонт запірної арматури опалення

Проведено відновлення опалення сміттєприймальної камери

30

Т. Шевченка, 6

Ремонт запірної арматури опалення
підвалу і тех. поверху

8
9
10

Н. Шолуденка, 6
Н. Шолуденка, 7
Набережна, 4-а

Дві статті
на одну тему

зовсім інше.
Обличчя тих, хто розкидав по місту отруту того
вечора, — не впізнати, але то були молоді люди, яких
так погано виховали батьки. Можливо, ця «праця» була
кимось проплачена. Хоча життя не можна відбирати за
чиїмось бажанням.
Ми вже далеко відійшли від моральних заповідей.
Та й взагалі, чим переважна більшість керується: сюжетами і «висновками» телебачення, Інтернету, де можна
побачити «кухню» того, як вчинити будь-яке зло.
Давайте зупинимось! Адже навіть серед тварин діє
закон убивства тільки у випадку, коли голодна тварина
вбиває іншу, більш слабку.
Що робить людина? Вона чинить так заради задоволення або наживи. І все ж, за те, що ми творимо тут,
на землі, відповідатимемо ми чи наші діти, онуки. Багато говорять про реінкарнацію — правда це чи ні?.. У
всякому випадку — не доведи Боже, опинитися тим, хто
сьогодні труїть тварин, на їхньому місці.

Тварина є тварина

Валентина Миколаївна,
пенсіонерка
Останнім часом чимало розмов про отруєння собак. З одного боку — добре, що люди хоч
до тварин милосердні. З іншого — хіба це секрет, що кота на
вулицю випустити не можна, бо
голодні собаки роздирають пухнастиків на шматки?
У сутінках, а то й удень, буває, що налітають і на пенсіонерів,
особливо на тих, що із костурами,
кому важко пересуватися без «додаткової ноги» і хто не зможе втекти чи оборонитися від гострих ікл.
Деякі собаки «прибиваються» до
будинків, їх підгодовують — і вони,
наче захищаючи «хазяїв», накида-

вашим дітям. Але, чи не найбільшим розсадником такої живності є промислові зони, де
підгодовують і вирощують собак, а коли на
території вже утворюються цілі зграї — виганяють їх у місто.
Справді, питання регуляції чисельності
бродячих тварин на території нашого міста —
дуже актуальне. За повідомленням Вишгородського відділу поліції, лише протягом
серпня зафіксовано 19 звернень громадян
про напад на людей бродячих собак. І хоча
найбільш ефективним і гуманним способом
вирішення цієї проблеми є створення притулку, та, на жаль, у міському бюджеті немає
коштів для фінансового такого закладу. Тому

ються на всіх, хто проходить повз:
гавкають і навіть хапають за одяг
(добре, якщо не за литки).
Дорослі ще сяк-так, а от діти…
Можуть злякатися, побігти — і тоді
ціла «компанія» по-мисливському
«жене здобич». Недарма кажуть
про підлу собачу звичку — давити
слабших. Тож замисліться, любителі тварин: чи варто терпіти безпритульні собачі зграї на території
міста?
Звісно, я — проти отрути, це
варварство. Та слід продумати
цивілізовану програму дій, аби
домашні улюбленці, з якими виходять на прогулянку господарі,
не постраждали, і маленькі діти чи
старенькі бабусі з ціпками — теж.

на сьогоднішній день міська рада спільно
з активістами проводить детальний аналіз
кількості стерилізованих і нестерилізованих
собак. Ведуться перемовини з представниками притулків для бездомних тварин, що
в селах Литвинівка та Федорівка — щодо
прийняття собак із Вишгорода. З цією метою
розробляється відповідна Програма, під виконання якої будуть виділені необхідні кошти.
Особлива вдячність волонтерам, не байдужим до проблем міста, котрі активно віднаходять матеріальні ресурси для стерилізації
бездомних собак, а також шукають господарів чи інші місця безпечного перебування для
тварин.

Олександр ГОРГАН, голова Вишгородської РДА:
— Відкрито єдиний в Україні дитячий пляж, де заборонено пити, палити і лаятись.
Момот – найкращий мер в Україні.

ФОТО — соцмережі

Стрічку на відкритті зони активного дозвілля урочисто
перерізає міський голова Олексій Момот і Юрій Тебенько,
людина спортивного духу та неабиякий організатор.

Шкільна, 7

В. Симоненка, 7

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

культурне дозвілля
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ливі проблеми: антисанітарія і безпека вишгородців, особливо дітей. Існує ще одна загроза
— ймовірність поширення сказу.
Міська влада поділяє погляди захисників
тварин, які активно виступають проти жорстокого поводження з собаками, на зразок
останнього випадку — отруєння. Спеціалісти
роз’яснюють, що масове знищення тварин не
вирішує проблеми зменшення їх чисельності,
адже на кожну спорожнілу територію знову
прийде нова тварина, а то й дві. Восени, коли
дачники роз’їдуться по домівках, кількість «нічиїх» котів і собак зросте в рази. Тож краще
хай поблизу вашого будинку проживає стерилізована тварина, як кажуть, «знайома» вам і

«Парк посмішок»:

3

самовільно понабудовували комори й тим самим унеможливили доступ до вікон і їх заміну.
Прийнято рішення за цими двома адресами
роботи перенести на третю чергу, за умови,
що жителі будинків проведуть демонтаж малих приміщень та необхідні підготовчі роботи.
Також, згідно з плановими роботами
щодо підготовки житлового фонду до опалювального періоду, за кошти міського бюджету
проводиться повірка та заміна лічильників
обліку тепла. Замінено теплові лічильники за
адресами: вул. Дніпровська, 4, Н. Шолуденка,
7, просп. І. Мазепи, 13/9 та вул. Ю. Кургузова,
6. Повірку здійснено у 21-му багатоповерховому будинку Вишгорода.
Крім того, КП «Управляюча компанія»
активно готується до опалювального сезону. Коштами підприємства проведено реконструкцію мереж опалення та вентилів опалення, здійснено утеплення труб, ремонти
підвалів і технічних поверхів тощо. Загалом,
повністю до зими готові 30 будинків міста.

РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

«Людино, чому ти така жорстока?»
Вікторія УКРАЇНЕЦЬ

2016 року

У Вишгороді відкрито іще одну
територію активного відпочинку — за
греблею ГЕС запрацювала безалкогольна пляжна зона з тренажерами
для занять водно-лижним спортом,
локацією з байдарками та дошками
САП, волейбольним майданчиком,

кафе тощо.
Для любителів мотокросу відкрито
школу «пітбайк» (легкі мопеди для їзди
по треку). Вхід на пляж і автостоянка —
безкоштовні, платні лише послуги прокату. Дістатися Смайлпарку можна від
автобусної зупинки за КПП або прогулятися через греблю шлюзу (направо). Наразі міська рада працює над автобусним
сполученням територій Лівого берега (зокрема — і пляжної зони) з центром міста.

Активний відпочинок
Вейкбординг опановують перші відвідувачі.
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27 серпня

Дата

2016 року

Пророча молитва
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІ МОВ, «Вишгород»

«Станьмо на коліна перед Матір’ю-Україною і помолімось, як Матері Божій… Слово сильне, бо зросло на Вірі. Слово віще, бо несе під серцем Надію…»
— такими словами розпочався у Вишгороді молебень за Україну о 10-ій ранку 24 серпня, у 25-ту річницю Незалежності. В центрі міста, біля пам’ятника
святим покровителям Вишгорода – князям-страстотерпцям Борису і Глібу зібралася громада.
До присутніх на площі Т. Шевченка жителів міста,
депутатів Київської обласної, Вишгородських районної
та міської рад звернулися настоятелі місцевих православних церков — протоієреї Димитрій Денисенко (храм
свв. стратотерпців Бориса і Гліба УПЦ), Богдан Николин
(церква св. князя Володимира УПЦ КП) і Тарас Валах

(собор Вишгородської Богородиці УГКЦ). Екскурси в
історію України та заклики до єдності, злагоди і миру
завершилися молитвою «Отче наш», яку на одному диханні підхопила громада. Бо війну неможливо перемогти
війною, її перемагають миром – усім миром.
До слова запросили міське і районне керівництво.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр
Горган і голова райради Ростислав Кириченко говорили про доленосний момент єднання влади і народу,
а міський голова Олексій Момот нагадав, що до подій
25-річної давнини український народ ішов століттями й
порівняв молоду державу із заквітчаною дівчиною у вишиванці.
Духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну
храни» виконали парафіяни церкви св. Володимира.
Їх підтримали християни різних конфесій, агностики і
навіть літні люди атеїстичних поглядів: сила праведної
молитви згуртовує різні прошарки населення.
Ведучі заходу прочитали Акт роголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. і запросили присутніх на
дитяче свято на набережній водосховища.

У ньому – синь небес і золото хлібів
Катерина ЗУРМА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород
Духом – до Небес

ра дітлахи прийшли саме до
сесійної зали,
де приймають-

Державний стяг

Чи знаємо ми свою державну символіку? Чому
український народ щороку 23 серпня урочисто
святкує День Державного Прапора? Чому відзначаємо це свято напередодні Дня Незалежності?
Цим та іншим питанням, пов’язаним із державотворенням України, був присвячений круглий стіл
«Діти – майбутнє України».
Організатором заходу, на який, окрім дорослих,
були запрошені юні вишгородчани, виступив духовно-просвітницький центр «Спадщина» (координатор
– радник голови Вишгородської РДА Степанія Сідляр), а меценатом – депутат Вишгородської міськради, голова Благодійного фонду «Покоління» Валерій
Виговський.
Велика зала адмінбудинку, де проходив круглий
стіл, заледве вмістила всіх охочих. Як пожартував
один із чиновників, таку кількість людей, мабуть, збирає далеко не кожне депутатське засідання. Тут зібралися понад 70 діточок – майбутні першокласники
ЗОШ № 1, активні читачі з районної дитячої бібліотеки, малеча з незаможних та багатодітних родин. І від яскравих національних костюмів, вишиванок і віночків зала по-справжньому
заграла святково-урочистими барвами.
Юних учасників круглого столу та їхніх батьків, освітян, соціальних працівників і представників Товариства «Просвіта»
привітав голова Вишгородської РДА Олександр Горган. Він
зауважив: мабуть, символічно, що у День Державного Прапо-

ся важливі для району й Вишгорода рішення. І побажав хлопчикам та дівчаткам, коли виростуть, гідно продовжити справу
розвитку та зміцнення України.
Степанія Сідляр, відкриваючи захід, наголосила, що учасники зустрічі зібралися, аби повести розмову про найдорожче
для серця кожного українця – Національний Прапор, який за
тривалі роки виборювання Незалежності став для нашого народу справжньою іконою.

– Без Національного Прапора немає держави, – додав Валерій Виговський. – Саме з його встановлення над Верховною
Радою в 1991 році розпочалася наша Незалежність. Наш стяг
– наймиролюбніший. У ньому – синь небес і золото хлібів, бо
нагадує запашне літо, коли небо над Україною таке
блакитне, наче покрови Пречистої Діви Марії, а
лани такі золоті, як паски на маминому столі.
Багато цікавого довідалися для себе юні вишгородчани під час круглого столу. Про те, чому в
українському знаменові поєднані жовтий і блакитний кольори. Про те, що з давньослов’янської
«прапор» означає «лечу», «рухаюсь», а тому наші
славні предки вважали, що поки над ними майоріє
стяг, то нація летить до свого процвітання, живе
небесним, а не земним. І про те, що всі архаїчні
образи народної символіки навіяно саме чарівною
природою нашої прекрасної Батьківщини.
Час минув змістовно. Дітлахи переглянули
пізнавальний фільм, взяли участь у вікторинах і
конкурсах, поспівали, почитали вірші й пограли
(оплесками підтримували добрі вчинки й тупотіли
ногами, почувши про негарні дії). А деякі із найсміливіших навіть посиділи у президіумі – у кріслі
голови РДА, на мить відчувши себе представником
держави на Вишгородщині.
Усе завершилось врученням святкових подарунків, солодким столом і спільною фотографією на пам’ять.
Юні вишгородці зворушливо дякували організаторам і меценату. Дітлахам настільки сподобався чудовий захід, що вони
дружно виявили бажання наступного року знову зустріти
День Державного Прапора разом.
Докладніше чит. і більше фото
див. на сайті газети vyshgorod.in.ua

До 25-ої річниці Незалежності

Діти знають про Україну
Влас. інф.
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

У 25-у річницю Незалежності на набережній Київського моря лунали відомі з дитинства мотиви. Малечу, як почесних гостей, зустрічали її улюблені герої – Фіксики, Бетмен

День Прапора

та Спайдермен. Окрім танців та різноманітних ігор, дітвора охоче взяла участь у вікторині про Україну.
Свято відбулось за підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота, голови Вишгородської РДА Олександра Горгана
та голови райради Ростислава Кириченка.

Із оркестром та врученням паспортів

Влас. інф.
23 серпня у Вишгороді, як і по всій Україні, урочисто
підняли жовто-блакитний Прапор Держави. А у центрі міста
Вишгородський муніципальний дитячо-юнацький духовий
оркестр «Водограй» динамічно виконав відомі патріотичні
мелодії.
На площі перед адмінбудинком зібралися представники
міської та районної влади, політичних партій, громадських ор-

ганізацій, мешканці Вишгорода, школярі та вихованці дитячих
садочків.
З Днем Українського Прапора присутніх вітали голова
ВРДА Олександр Горган, голова Вишгородської районної ради
Ростислав Кириченко, Вишгородський міський голова Олексій
Момот.
Право підняти Державне Знамено надали Герою України,
президенту Асоціації «Укргідроенерго», почесному громадянину Вишгорода Семену Поташнику, почесному громадянину

Відзначили орденами
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

На обласних заходах, присвячених 25-ій річниці Незалежності України, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм орденом
«За заслуги» І ступеню нагороджений директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
Іван Вікован, орденом «За працю і звитягу» — директор
Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Інна Шубко.
Відзнаки вручав голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук. Вітаємо нагороджених і громаду міста й району із заслуженими здобутками на теренах культури й освіти!

Знай наших!

Вишгородського району, заслуженому лікарю України, народному депутату України (ВРУ І скликання) Валентині Єщенко,
учасниці Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів, переможниці Всеукраїнського конкурсу «Кришталевий рояль», учениці
Вишгородської музичної школи Олені Онищенко, двократному
чемпіону України, десятикратному чемпіону Київської області із
плавання, вихованцю ВРКДЮСШ Ростиславу Крижанівському.
Традиційно цього дня паспорти урочисто вручили кращим
старшокласникам Вишгородщини — Ельдару Романенку, Вадиму Невідомському, Яніні Духоті, Анастасії Духоті, Миколі Яременку, Олександру Патрушеву, Вікторії Бойченко та Андрію
Правдивому.

Слава Україні!
Ольга ЧЕРНІЙ (09.06.16 р. м. Вишгород)
Моя країна — вільна Україна —
Ти матір рідна всім дочкам і синам,
Ти колихаєш нас в руках всесильних,
Даруєш гідність, честь та радість нам.
Приспів:
Героям слава, Україно!
Збулася воля наша нині.
Ми прославляєм Україну,
Хай вічно квітне та живе!
Серцями ми злилися у потік бурхливий
І разом йдем до кращого життя.

Верховна Рада, Суд та Президент — єдині,
І сам Господь з’єднав наші серця!
Приспів.
Так, наша Площа є взірцем для людства —
Всі погляди прикуті лиш до нас.
Та віра в Україну — це є щастя,
Тепер весь світ пишається за нас.
Приспів.
Пишаюсь й я тобою, Україно,
Ти об’єднала нас в єдиний світ.
І ми тепер з тобою всі — РОДИНА —
Дочки й сини — наш новий ПЕРВОЦВІТ!

3 вересня 2016 року о 19:00 по вул. Ю. Кургузова, 11-а в м. Вишгороді, у дворі будинку відбудуться збори власників щодо здачі в оренду нежитлового приміщення. Прохання до всіх співвласників буд. 11-а по вул. Ю. Кургузова бути присутніми на зборах.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Із варяг у греки

27 серпня

2016 року
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П’ятеро на човнах, не рахуючи пса

У Вишгороді в рамках міжнародного проекту фінішував другий етап унікальної експедиції шляхом «із варяг у греки» на давньоруських моноксилах-довбанках
Володимир ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Наче дивовижні літописні примари, вутлі й легкі, дощового ранку виринули вони
несподівано із туманного небуття дніпровських вод. Плавно, в такт гребцям, погойдуючись на розбурханих непогодою хвилях і виблискуючи грубо обтесаними (за
старовинною технологією) бортами, троє
давньоруських моноксил — точних реплік
лодій-довбанок — під українським прапором повільно наближалися до вишгородської набережної.
На фоні сучасних моторних катерів та вітрильних яхт, що маячили в далечині, плоскодонки радше виглядали рідкісними реліквіями, яких із давніх-давен раптом закинуло не в
той часовий простір. Із суденець, що втнулися
носами у берег, вискочили п’ятеро втомлених,
але щасливих гребців і пес-далматинець. Позаду — непростий шлях: 160 км по вузьких
мілководих річках Ірша й Тетерів, по Київському морю й Дніпру.
Так у Вишгороді 18 серпня фінішував
другий етап унікальної експедиції з вивчення
давньослов’янських водних шляхів раннього
періоду Князівської Русі в рамках розрахованого на 10 років міжнародного проекту «Середньовічна Балтія та Причорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних відносин».
Мандрівників відразу ж засипають привітаннями зустрічаючі — науковці, представники місцевої влади, депутат Вишгородської міськради, голова Благодійного фонду «Покоління» й
один із меценатів проекту Валерій Виговський
і журналісти.
Саме українські археологи-дослідники у
2014 році виступили ініціаторами цього грунтовного дослідження на міжнародному рівні.
Головна мета, за словами керівника проекту,
кандидата історичних наук Інституту археології НАН України Андрія Петраускаса, який
водночас є активним учасником обох перших
експедицій, — на експериментальній практиці вивчити маловідомі сторінки становлення
Київської Русі — освоєння слов’янами водних торговельних шляхів. Старовинні писемні
джерела та виявлені артефакти доводять, що
саме налагодження широкої мережі міжнародних торговельних зв’язків відіграло важливу роль у формуванні державності на Русі.
Як пояснив ще один з ініціаторів проекту
— старший науковий співробітник Інституту
археології НАН України Всеволод Івакін, запрошені на Русь варяги вели особливий, відмінний від Європи, спосіб життя. На Заході
конунг та його найближче оточення, захопивши територію, проживали кожен сам по собі.
Об’єднати їх могли хіба що необхідність захисту від нападників чи нові загарбницькі походи.
А на Русі княжа дружина, розселившись
від Балтії до Чорного моря й визнавши старшинство Києва та Вишгорода (дві третини
древлянської данини йшло Києву, а третина
— Вишгороду), продовжували підтримувати
тісні зв’язки один із одним. І в стосунках із місцевим населенням, що примітно, вони не пре-

До святкової дати

тендували на сюзеренні права, а поступово
утворили змішану слов’янсько-варязьку аристократію (майбутнє боярство), яке активно
займалося торгівлею, формуючи у Вишгороді
та Києві водні каравани аж до Константинополя, в Болгарію, Румунію та інші європейські країни. Причому долали наші предки ці
складні, небезпечні на той час і далекі відстані по Дніпру й Чорному морю з виходом аж у
Середземномор’є на примітивних моноксилах-плоскодонках, видовбаних із звичайних
стовбурів дерев, чим викликали у тих же візантійців неприховане захоплення.
Наскільки ці торговельні стосунки Константинополя із молодою слов’янською державою були важливими, довідуємось із рідкісного історичного трактату візантійського
імператора Костянтина Багрянородного «Про
управління імперією», який присвятив їм окрему главу «Про росів, що відправляються з
моноксилами з Руси до Царгорода». Ось як
описує імператор цей шлях:
«Моноксили, що приходять до Царгорода
з далекої Руси, є одні з Немогарда (Новгорода), де сидів Сфендослав, син Інгора, архонта
Руси, а інші — з фортеці Милиниська (Смоленськ), з Телиуци (Любеч), Чернигоги (Чернігів) і з Вусеграда (Вишгород). Усі вони спускаються річкою Дніпро й сходяться у Вусеграда
та фортеці Кіоава (Києва), званої Самватас
(із старослов’янської — верхнє укріплення).
Слов’яни ж, їх пактиоти (партнери), а саме:
кривитеїни (кривичі), лендзаніни (волиняни)
та інші — рубають у себе моноксили під час
зими і, спорядивши їх, з настанням весни,
коли розтане лід, вводять в сусідні водойми.
Спустившись до Дніпра, вони приходять до Кіова, де спродують моноскили росам».
У червні із настанням нормальних погодних умов караван відпливав до Царгорода.
Дорогою слов’яни долали сім важких дніпрянських порогів. На острові св. Еферія довбанки
переоснащували вітрилами, щоглами, кормилом, щоб іти Чорним морем. А восени поверталися назад, аби до листопада встигнути
дістатися Києва й Вишгорода.
Моноксили протягом кількох тисячоліть
були у східних слов’ян найбільш поширеним
типом човнів, на яких вони здійснювали торговельні походи та набіги. Саме за свою надійність і маневреність «довбанки» стали
прототипами лодій і козацьких чайок. Тому

українські вчені й вирішили відновити плоскодонки у стародавній спосіб та здолати на
них давньоруські торговельні шляхи в умовах
максимально наближених до тогочасних. Це,
на переконання вчених, дозволить детальніше
вивчити економіку, побут, мислення слов’ян
періоду становлення Київської Русі й допоможе підняти багатющий історичний пласт,
пов’язаний із їхнім славетним минулим.
До проекту, який підтримано науковою
радою Міжнародної асоціації академій наук
(МААН) у м. Брюсселі, в якості співвиконавців
вже долучилися провідні академічні установи Європи, зокрема — Латвії й Туреччини. У
минулому році дослідники випробували судоплавні якості двох видовбаних власноруч моноксилів, здолавши на них — річками Уборть,
Прип’ять та Дніпро — понад 400 км літописної
магістралі Бурштинового шляху — від Олевська, що на Житомирщині, до Вишгорода.
Завдяки підтримці В. Виговського, довбанки у зручних умовах успішно перезимували у Вишгороді. А навесні 2016 р. науковці
видовбали третю плоскодонку, найбільшу, завдовжки понад 6 м. І — вже трьома човнами
— спустилися від Малина до Вишгорода.
У планах дослідників — виготовити цілу
флотилію із 10 моноксилів (а то й більше) і повторити весь шлях від варяг у греки — спочатку дійти до Константинополя, а потім піднятися до Балтійського моря. Хоча й дві перші
експедиції вже надали доволі широкий спектр
спостережень для серйозних наукових висновків.
— Можна сміливо стверджувати, — поділився В. Івакін, — що за часів становлення
Київської Русі Вишгород у налагодженні міжнародної торгівлі відігравав не менш важливу роль, аніж Київ. Підтвердилися також
дані з трактату К. Багрянородного про те, що
слав’яни заготовки моноксилів виготовляли у
верхів’ї річок — на Волині й Житомирщині, де
кращі ліси. Перефразовуючи римлян, які казали, що не з кожного дерева можна зробити
статую Меркурія, так і не з усякої корячкуватої
верби можна виготовити основу для чайки й
лодії. Навесні, по великій воді, вони сплавляли
заготовки до Вишгорода й Києва, де їх оснащували для далеких походів. А от версія про
те, що ці річки були судноплавними, а місцеві
населені пункти відігравали роль портів, — виявилась хибною.

Змагання тенісистів

Валерій СИДОРЧУК, головний суддя
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

20-21 серпня в м. Києві в спортивному центрі
фізичного та патріотичного виховання молоді
«Єдність» відбулася особиста першість із настільного тенісу серед дорослих, присвячена 25-й річниці Дня Незалежності України.
Усього взяли участь
у турнірі 21 спортсмен із
Вишгородщини та м. Києва. До фіналу потрапили
вісім кращих, із них — чотири вишгородці: кандидати у майстри спорту (КМС)
Володимир і Валерій Сидорчуки, розрядники Дмитро Юрченко й Олександр
Єськов. На жаль, через
травми не змогли взяти
участь у першості КМС неодноразовий переможець
обласних та всеукраїнських змагань Василь Кондратенко та триразовий

чемпіон Київщини, вихованець Вишгородської міської
Тенісної школи, КМС Дмитро Шульга.
Змагання за особисту першість проходили за коловою системою, тобто кожний учасник мав зіграти
сім зустрічей. Кожна гра тривала до трьох перемог одного із суперників. У результаті гострих, напружених,
безкомпромісних поєдинків (адже в настільному тенісі
нічиїх не буває) перемігши почергово киян КМС Віталія Григор’єва та Андрія
Обіщенка, чемпіонський
титул виборов тренер КП
«УФКС» Вишгородської
міської ради, КМС Володимир Сидорчук. Друге
місце посів киянин Віталій
Григор’єв. «Бронзові» нагороди виборов КМС Андрій Обіщенко (м. Київ).
Переможці
особистої
першості та всі учасники
нагороджені дипломами
та призами. Змагання
відбулися за сприяння
Вишгородського міського
голови Олексія Момота.

— Наявність трьох різних за вагою й габаритами довбанок, — додав А. Петраускас,
— дали нам перші практичні результати для
висновків щодо ходових якостей кожної. Найнадійнішим та найшвидшим виявився новий
— найбільший човен із нашивними бортами.
Завдяки вдалій формі він легко долає відстані
й надійно утримується на воді. Моноксил настільки стійкий на плаву, що в ньому можна
спокійно сісти на борт та звісити ноги. А от
найменша репліка — найповільніша. Її пласке
дно та габарити дозволяють легко проходити найскладніші водні ділянки — із мілиною,
камінням та топляком — чи подолати високі
хвилі, а от у швидкості вона відчутно програє.
Щодня мандрівники в середньому долали
по 15 км. Хоча, бувало, проходили по 10, а то
й по 20 км — в залежності від погоди, сили й
напрямку вітру та інших умов — зі швидкістю
від 1 до 4 км/год.
— Я дуже радий, що отримав можливість
долучитися до міжнародного проекту й посприяти у відкритті маловідомих сторінок становлення нашої держави, — поділився В. Виговський. — Я завжди казав, що прагну, аби
у Вишгороді, який є надзвичанно цінним за
історичною спадщиною містом, була знайдена
своя пектораль. Тісна співпраця з В. Івакіним,
іншими науковцями вже принесла серйозні
дослідницькі відкриття. Незабаром у Києві
буде проведено виставку за виявленими за
останні два роки під час розкопок у Вишгороді
артефактами та знахідками. На базі Вишгорода вже проведено міжнародну наукову конференцію.
Подано пропозиції про відкриття у нашому місті скансену — історико-архітектурного
музею просто неба. Це — додатковий імідж
місту, про яке все більше довідуються за кордоном. Наукові відкриття експедиції А. Петраускаса також претендують на організацію та
проведення міжнародної конференції, семінарів, консиліумів. У разі виявлення бажання
провести їх у Вишгороді я — як депутат і голова Благодійного фонду «Покоління» — готовий цілком посприяти цьому. І взагалі, як
показали дві експедиції, перспектива проекту
дослідження торговельних шляхів між Балтикою і Чорномор’єм є величезною й, переконаний, дозволить глибше усвідомити економікоутворюючий фактор формування незалежної
й економічно сильної держави.

Шотландці
у Вишгороді

Віталій КЛИМЕНКО
20 серпня на вишгородську
набережну завітали шотландці. За
підтримки ГО «Зелений Корпус»
Військово-історичний клуб рекон-

Фестивалі

струкції
«Борисфен»
провів шотландський
фестиваль
«Higland
Games Ukraine-2016».
Усі охочі мали змогу
утяти історичних шотландських танців, позмагатись у влучності
стрільби з класичного
луку, взяти участь у мінітурнірі з бою на палицях.
Ну і, звісно, не обійшлося без чисто шотландських забав: метання
колоди та ін. На жаль,
волинщик захворів і не
зміг приїхати, тож довелось звернутися до віртуальних музик.
У перервах між активностями і танцями учасники спілкувалися з вишгородцями, переповідали історію Шотландії та ділилися
приємними враженнями про наше
місто.
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ТЕЛЕпрограма
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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 , 2 9 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
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 - 4»
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 «Родичi»
00:00 Х/ф «День радiо»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Таксi»
09:45 Х/ф «Для
домашнього огнища»
12:20 Український корт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
14:50 Фольк-music
16:00 З країни в Україну
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

19:25 Вiзитiвка Карпат
19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Абiлiтацiя. Пiцца
ветерана. Танго
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Док. фiльм
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
11:30, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:30, 15:30 Т/с «Сонячне
затемнення»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Таємниця в
їхнiх очах»
ТОНіС
6:30 Глобал - 3000
07:00 «Андрiй Ромоданов.
Проза й поезiя мозку»

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 21:40 Мова тварин
14:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 «Iпостасi спорту»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. А. Кох
23:10 Сили природи
00:00 «Побачення»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Осляча шкура»
12:10 Х/ф «Рапунцель»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У

19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

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

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
12:00 Х/ф «Знайда»
14:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 07:28 Kids Time
06:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:30, 00:15 Х/ф
«Спокусник»
10:00 Х/ф «Спокусник 2»
12:20 Х/ф «Вона чоловiк»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:35 Страстi за
ревiзором

НТН
6:00 Т/с «Заповiдник
страху»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:40 Х/ф «Про нього»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15

МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:30 Правда життя
09:30 Полювання на
вбивць
11:30 Свiт на долонi
12:20, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:20 Мiстична Україна

14:20, 19:40 Нечисть
15:10 Поплiчники Гiтлера
16:10 Зграя
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Майор Вихор
21:40 Плiтвiц: край озер
22:40 Найнебезпечнiшi
тварини
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»
14:00, 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 М/ф «Планета 51»
23:45 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
ІНТЕР
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Дружина генерала»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:00 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Райськi
яблучка»

23:45 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
07:00 Факти
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:50, 13:20 Х/ф
«Блакитна безодня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Таксi»
15:30, 16:10 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Пес»
22:20 Свобода слова
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 Наживо: прес-

конференцiї/засiдання
Верховної Ради
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
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!
2+2
6:20, 09:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:05, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
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 «В’язень»
22:00 Т/с «Перевiзник 2»
23:55 Х/ф «Втеча»

ВI В ТО Р О К , 3 0 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
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 - 4»
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 «Родичi»
00:00 Х/ф «Про що
говорять чоловiки»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Таксi»
12:30 Вiкно в Америку
13:40 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
14:50 Подорожнi
15:40 Абiлiтацiя. Пiцца
ветерана
15:50 Д/ф «Доброволець
Антон» iз циклу «Героям
слава»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат

20:30 Нашi грошi
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Т/с «Закон Мерфi»
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:40, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк, 2 сезон»
ТОНіС
6:30 Мова тварин
07:00 Довiдник дикої
природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
14:00 Чарiвнi свiти
14:45, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. А. Кох
21:40 «Вiдлуння»
22:10 Природа сьогоднi
00:00 «Побачення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Спляча
красуня»
12:10 Х/ф «Бременськi
музиканти»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
19:00 Панянка-селянка.

Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:15 «Все буде смачно!»
10:15, 18:30 «За живе!»
11:45 «Зiркове життя»
12:40 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:05 Т/с «Коли ми
вдома»
00:05 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 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»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
08:10 Т/с «Молодята»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Половинки
20:55 Х/ф «Пропозицiя»
23:00 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
00:55 Х/ф «Спокусник 2»
МЕГА
6:40 Бандитський Київ
07:30 Дзеркало iсторiї
09:30 Полювання на
вбивць
10:30 Мисливець та
жертва
11:30 Татри: незаймана
краса
12:20, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:20 Мiстична Україна

14:20, 19:40 Нечисть
15:10 Поплiчники Гiтлера
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Аджимушкай
21:40 Дивовижна Корсика
22:40 Найнебезпечнiшi
тварини
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 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
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»
14:00, 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
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Територiя

краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Патруль.
Самооборона
10:30 Х/ф «Брама. Час
зiзнань»
12:35, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
16:35 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «Ударна сила»
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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
10:30, 11:30, 12:30,

13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
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 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 «Завоювання
семи морiв»
12:40 «Вiдеобiмба»
14:00 Т/с «Скорпiон»
15:45, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:45 Х/ф «Природжений
гонщик»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Мiчений»
23:55 Х/ф «Воїни перевертнi»

С Е Р Е ДА , 3 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
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 - 4»
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 «Родичi»
00:00 Х/ф «Викрутаси»
UA:ПЕРШИЙ
06:20 7 чудес України
09:00 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання КМУ
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Хто в домi хазяїн?
15:40 Абiлiтацiя. Танго
16:30 Д/с «Обличчя
Америки»
17:30 Д/с « Нацiональнi
парки Америки»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
20:00 Переселенцi

21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Т/с «Закон Мерфi»
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:40, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 2 сезон»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники

Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
18:30 «Перша сумська: 25
рокiв лiдерства»
19:00 Квалiфiкацiйний
етап чемпiонату Європи
по баскетболу «УкраїнаБолгарiя»
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:10 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У

19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:10 «Все буде смачно!»
10:10, 18:30 «За живе!»
11:40 «Зiркове життя»
12:35 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:05 Т/с «Коли ми
вдома»
00:05 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Розслiдування»
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 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 6»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 7»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
08:10 Т/с «Молодята»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
20:55 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
22:55 Х/ф «Пропозицiя»
МЕГА
08:30 Правда життя
09:30 Полювання на
вбивць
10:30 Мисливець та
жертва
11:30 Плiтвiц: край озер
12:20, 18:00 Аферисти

проти туристiв
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Нечисть
15:10 Шлях до вiйни
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Чорна пiхота
21:40 Дика Куба
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
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка»
13:00, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Територiя
краси»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Патруль.
Самооборона
10:25 Х/ф «Ударна сила»
12:30, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
16:30 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «Людина-тiнь
(Тiнi минулого)»
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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
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
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Смертельнi
серфери 3Д»
12:45 «Вiдеобiмба»
13:50 Т/с «Скорпiон»
15:35, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:35 Х/ф «Мiчений»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Закон
доблестi»
23:55 Х/ф «Мамонт»

Ч Е ТВ Е Р , 1 В Е Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
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 - 4»
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 «Родичi»
00:00 Х/ф «Коханнязiтхання - 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Таксi»
11:30 Д/с «Обличчя
Америки»
12:30 Слiдство. Iнфо
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Надвечiр’я. Долi
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

19:25 Вiзитiвка Карпат
20:00 Перша студiя
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Т/с «Закон Мерфi»
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:40, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:30 «МАН: молодi,
амбiцiйнi, наполегливi?»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Подорож в царство

тварин
13:40, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:35 В гостях у
Д. Гордона. В.
Краснопiльський
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:10 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:35, 22:00 Країна У
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Вiталька
СТБ
08:55 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 «Зiркове життя»
12:05 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
10:50 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:20 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Молодята»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
20:55 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
22:55 Х/ф «Блондинка в
законi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 12:00 Правда
життя
09:00 Мисливець та
жертва
11:00, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:00 Паралельний свiт

14:00 Мiстична Україна
15:00, 19:50 Нечисть
16:00 Поплiчники Гiтлера
17:00 Найнебезпечнiшi
тварини
18:50 Мiсто, яке зрадили
20:50 Шукачi скарбiв
21:40 Неймовiрний риф
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»
09:10 «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
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Райськi
яблучка»
13:00, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Територiя

краси»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Патруль.
Самооборона
10:20 Х/ф «Людина-тiнь
(Тiнi минулого)»
12:25, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
16:30 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
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: пресконференцiї/засiдання

Верховної Ради
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 Акцент
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Єгипетська мперiя
Рамзеса»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Таємниця бункеру
Черчиля»
13:45 Т/с «Скорпiон»
15:30, 22:00 Т/с
«Перевiзник 2»
16:30 Х/ф «Закон
доблестi»
20:00 Х/ф «Виворiт
мiста»
23:55 Х/ф «Бейтаун поза
законом»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

27 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, 2 ВЕ Р Е С НЯ
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 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 «Мiняю жiнку - 5»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 Х/ф «Колiр грошей»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Таксi»
09:45 РЕ:ФОРМА
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:50 Вiра. Надiя. Любов
15:50 Театральнi сезони
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

19:25 Вiзитiвка Карпат
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:15 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
11:40 Т/с «Потрiйний
захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Що приховує
любов»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 2 сезон»
ТОНіС
6:30, 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»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:45, 23:10 Сили
природи
16:10, 21:00 Зоопарки
свiту
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
00:00 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Червона
шапка»
12:10 Х/ф «Столику,
накрийся»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35 Країна У

18:00 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
20:00 Х/ф «Сам удома»
22:00 Х/ф «Повний дiм»

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

20:50 Шукачi скарбiв
21:40 Неймовiрний риф
22:40 Зграя
23:30 Вражаюче вiдео

СТБ
6:15 «Зiркове життя»
08:15 Х/ф «Zolushka. ru»
10:20 Х/ф «Принцеса та
жебрачка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

НОВИЙ КАНАЛ
7:30 Kids Time
07:32 Половинки
09:25 Київ удень i вночi
15:20, 19:00
Супермодель поукраїнськi
18:00 Абзац
21:35 Х/ф «Весiльний
переполох»
23:40 Х/ф «Залiковий
препод»

НТН
6:50 Х/ф «Чорна стрiла»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Х/ф «Реальнi
хлопцi»

МЕГА
7:00 Дзеркало iсторiї
08:00, 12:00 Правда
життя
09:00 Мисливець та
жертва
10:00 Планета горобцiв
11:00, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:00 Паралельний свiт
14:00 Мiстична Україна
16:00 Поплiчники Гiтлера
17:00 Найнебезпечнiшi
тварини
18:50 Секти

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

11:40 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю»
13:05 М/ф «Пригоди Лева
в чарiвнiй країнi Оз»
14:25 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
16:10 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
18:00 Х/ф «Сам удома»
20:00 Х/ф «Повний дiм»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Черговий
ангел»
23:00 Х/ф «Реальнi
хлопцi»

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»
14:10, 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
6:05, 11:10, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Райськi
яблучка»
13:00, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Дочка
баянiста»
22:50 Х/ф «Святий»
ICTV
6:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Патруль.
Самооборона
10:30, 13:20 Х/ф «Важкий
корпус»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «Зачарована
Елла»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
21:20 Дизель-шоу.
Прем’єра
22:25 Х/ф «Залiзний
лицар»
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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
10:30, 11:30, 12:30,

13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Документальний
проект
23:30 Хронiка дня
2+2
7:35, 11:10 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Єрусалим Iсуса»
10:15 Д/п «Загубленi
свiти. Справжнiй
Дракула»
14:05 Т/с «Скорпiон»
15:50 Т/с «Перевiзник 2»
16:50 Х/ф «Виворiт мiста»
19:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
21:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 2»
23:20 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють»

СУБОТ А , 3 В Е Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:10, 19:30 ТСН
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Родичi»
14:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
16:40 «Розсмiши комiка.
Дiти»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф «Великий рiк»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
07:55, 23:40 Золотий
гусак
11:10 Школа Мерi
Поппiнс
11:25 Казки Лiрника
Сашка
12:30 «Пiсенний спас».
Концертна програма
13:55, 15:50 Д/с
«Нацiональнi парки
Америки»
14:55 Пляжний футбол.

Вiдбiрковий турнiр для
європейських країн
до фiнальної частини
чемпiонату свiту ФIФА.
Україна - Грузiя
19:00 Х/ф «Елеонора таємнича месниця»
21:00 Новини
21:30 Бiатлон. Пiдсумки
лiтнього чемпiонату
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
07:10 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Осiння мелодiя
кохання»
13:10, 15:20 Т/с «Сiльська
iсторiя»
17:30, 19:40 Т/с
«Поранене серце»
22:00 Х/ф «Осiннiй лист»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 «Родiон Нахапетов.
Вiд П’ятихаток до

Голлiвуду»
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Чарiвнi свiти
15:10 Зоопарки свiту
17:00 Концерт В. Павлiка
«Приречений на любов»
18:20 «Рецепти успiху М.
Поплавського»
20:00 Сили природи
21:00 Грандiозний
концерт О. Чубарєвої
«Lady Opera»
22:45 Х/ф «Мої чорничнi
ночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:15, 22:05 «Хата на
тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
00:05 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Монстри проти
прибульцiв»
07:52, 10:00 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
15:40 Любов на
виживання
17:35 Х/ф «Той самий
Карлсон»
19:05 Х/ф «Вiдьмова
гора»
21:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
22:50 Х/ф «Блондинка
в ефiрi»

НТН
6:30 Х/ф «Вигiдний
контракт»
11:30 «Речовий доказ»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Паралельний свiт
09:40, 18:20 У пошуках
iстини

00:00 Т/с «Свiтлофор»

Нью-Джерсi»

СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 «Х-Фактор - 7»
14:00 «МастерШеф - 6»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
22:10 «Давай поговоримо
про секс 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 09:00 Kids Time
06:10 М/с «Кiт у чоботях»
09:02 Х/ф «Дивиться, хто
заговорив»
10:55 Х/ф «Той самий
Карлсон»
12:40 Х/ф «Весiльний
переполох»
14:40 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
16:40 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
18:40 Х/ф «Краля»
21:00 Х/ф «Ципонька»
23:00 Х/ф «Чоловiк за
викликом 2»

11:30 Поплiчники Гiтлера
13:30, 21:00 За
лаштунками
15:20 Мегамисливцi
16:20 Неймовiрний риф
22:50 Мiй дiм вбивця
00:40 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Euroshow» М.
Поплавського у Варшавi»
13:55, 05:00
«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

08:15 «Мультфiльми»
09:25 М/ф «Дон Кiхот»
11:10 Х/ф «Таємниця
Мунакра»
13:10 «КВН»
15:10 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Дорослi дiти
розлучення»
ІНТЕР
6:35, 20:00 «Подробицi»
07:35 М/ф «Вiннi Пух»
08:15, 04:30 Д/п «Євген
Леонов»
09:15 Х/ф «Звичайне
диво»
12:10 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
14:10 Т/с «Гордiїв вузол»
17:50 Т/с «Як же бути
серцю»
20:30 Т/с «Як же бути
серцю»
22:30 Х/ф «Гра у

схованки»
00:20 Х/ф «Все можливо»
ICTV
6:05 М/ф «Скубi-Ду. Пiд
куполом цирку»
07:45 Бiльше нiж правда
08:45 Секретний фронт
10:40 Громадянська
оборона
12:35, 13:00 Х/ф
«Зачарована Елла»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Моя мачуха iнопланетянка»
16:50 Х/ф «Смокiнг»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Хеллбой-2:
Золота армiя»
22:35 Х/ф «РобоКоп»
5 КАНАЛ
09:10 Час iнтерв’ю
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Феєрiя мандрiв
16:32 Особливий погляд

17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Документальний
проект
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
11:50 «Top Gear»
14:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
16:15 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 2»
18:15 Х/ф «Маска нiндзя»
20:10 Х/ф «Вуличний
воїн»
22:00 Х/ф «Секс заради
виживання»
23:55 Х/ф «Бейтаун поза
законом»

НЕДIЛЯ , 4 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
11:00 Т/с «Родичi»
15:15 Т/с «Свати - 5»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Чудо за
розкладом»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
09:00 Х/ф «Елеонора таємнича месниця»
11:10 М/ф «Серце дуба»
12:10 Театральнi сезони
12:40 Мистецькi iсторiї
15:20 Д/ф «Ганна
Варпаховська.
Повернення»
15:50 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
17:30 Т/с «Закон Мерфi»
20:10 Подорожнi

21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Осiннiй лист»
11:00 Т/с «Поранене
серце»
14:50 Х/ф «Що приховує
любов»
16:50, 20:00 Т/с «Поки
живу, люблю»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:45 Т/с «Осiння мелодiя
кохання»
ТОНіС
6:50 «М. Демонжо. Мiледi
з українським корiнням»
07:50 «Натхнення»
09:50 Мова тварин
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
15:10, 21:35 Зоопарки
свiту
17:00 Концерт В.Павлiка
«Приречений на любов»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:00 Х/ф «Уяви нас
разом»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:40 М/ф «Пригоди Лева
в чарiвнiй країнi Оз»
12:55 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
15:35 Танька i Володька
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
19:35 Країна У

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УСТАНОВЧІ ЗБОРИ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ, розташованого за
адресою: 07300, м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 13/9.
Збори відбудуться 07 вересня 2016 року за адресою:
07300, м. Вишгород, проспект І. Мазепи, будинок №13/9 (біля
музичної школи).
Початок зборів о 19:00. Тел: (099) 434-82-02 (Олег Леонідович Давиденко), (096) 200-47-57 (Олександра Леонідівна Клан)
Ініціативна група
Мережа №1 в Україні з продажу мобільних пристроїв «Алло» оголошує набір на вакансію ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ у магазин «Алло» в м. Вишгороді.
Ми шукаємо:
— активних;
— цілеспрямованих;
— позитивних;
— клієнтоорієнтованих;
— відповідальних;
— відкритих до спілкування людей.
Робочий графік: 5 робочих, 2 вихідних дні на тиждень.
Високий рівень заробітної плати.
За додатковою інформацією звертайтесь у магазин «Алло»
за адресою: м. Вишгород, вул. І. Мазепи, 1-а або за тел.:
(050) 480-74-38, Анна.
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 396) на
ім’я Миколи Яковича ПИРОЖЕНКА

НТН
7:20 Х/ф «Хочу дитину»
09:15 Т/с «Брати»
13:25 «Розсмiши комiка»
14:15 Т/с «Великi
почуття»
15:10 Х/ф «Невловимi
месники»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Черговий
ангел»
22:30 Х/ф «Розплата»
00:00 Х/ф «Напад акул на

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Паралельний свiт
09:40, 18:20 У пошуках
iстини
11:30 Поплiчники Гiтлера
13:30, 21:00 За
лаштунками
15:20 Мисливець та

жертва
16:20 Неймовiрний риф
17:20 Таємницi глибин
22:50 Мiй дiм вбивця
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українець
Поплавський у Варшавi»
13:30 «Життєвi iсторiї»
14:00 «Київськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00, 00:35 «У центрi
уваги»
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»
09:25 Х/ф «Таємниця

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ!
ТЕРМІНОВО!
Підприємство запрошує оператора
твердопаливної котельні — робота з обслуговування котельного обладнання (котли ІГНІС 300) на твердому паливі (дрова).
Заробітна плата — договірна.
Повна зайнятість.
Графік роботи — змінний.
Офіційне працевлаштування, своєчасна висока з/п.
Від кандидата очікуємо професійних
навиків оператора котельні.
Адреса: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Першого
Травня, 49-а.
Тел: (067) 230-31-62, (067) 507-18-15.
Максимов Є. О., повідомляємо Вас (як
користувача суміжної земельної ділянки),
що 29 серпня 2016 року о 10:00 відбудеться
процедура встановлення меж земельної ділянки та роботи із закріплення межовими
знаками поворотних точок меж ділянки за
адресою: Київська область, м. Вишгород,
вул. Лугова, 36 — в натурі (на місцевості).
Директор ТОВ «Горизонтбудсервіс»
Тиханський А. П.

Мунакра»
11:25 М/ф «Дон Кiхот»
13:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
7:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Дочка
баянiста»
14:00 Т/с «Як же бути
серцю»
16:00 Т/с «Як же бути
серцю»
18:00, 21:30 Т/с «Братськi
зв’язки»
20:00 «Подробицi тижня»
23:40 Т/с «Гордiїв вузол»

ICTV
6:25 Стоп-10
07:20 Провокатор
08:20 Зiрка YouTube
10:20 Дивитись усiм!
11:55, 13:00 Х/ф
«Смокiнг»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «РобоКоп»
16:15 Х/ф «Хеллбой-2:
Золота армiя»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Морський бiй»
23:00 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 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

14:32 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
17:15 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00, 20:20, 22:32
Документальний
проект
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
09:00 Бушидо
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
16:00 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
17:45 Х/ф «Нижче нуля»
19:20 Х/ф «24 години»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Секс заради
виживання»

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
Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 397) на ім’я Андрія Яковича ПИРОЖЕНКА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 335) на ім’я Володимира
Анатолійовича СТАРОДУБЦЕВА

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
НА ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ
ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50
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27 серпня

Мозаїка

2016 року

З початком нового навчального року!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар міської ради
Дорогі учні, вчителі,
батьки! Від усього серця
вітаю вас із Днем знань!
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається дорога в майбутнє для кожного
з нас.
Саме 1 Вересня ми з особливою тепло-

Вітання

тою згадуємо своїх вчителів і викладачів,
їх неоціненну роботу. Щиро дякуємо вам,
дорогі наші вчителі, — ми завжди залишаємося вашими учнями!
З нагоди свята бажаю усім школярам
любити рідну землю і рідну мову, поважати
працю і знання, зустріти добрих і надійних
друзів та досягти омріяної мети, а батькам — терпіння та гордості за своїх дітей!
Здоров’я, щастя, миру та злагоди вам і
вашим родинам.
Зі святом!

Дорогі педагоги, учні, студенти, батьки!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

Знову ранок першого вересневого дня наповниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міста розквітнуть
від дитячого щебету, юнацьких
посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр. Це
наша держава зустрічатиме День знань – свято мудрості, доброти і людяності.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СТОЛЯРА.
МЕБЕЛЬЩИК, ПЛОТНИК.
ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
Тел: +38 050 313 96 18
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На роботу в аптеку потрібні
ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається
кабінет.
Тел: (097) 285-50-48

Розпочинається новий навчальний рік – відкривається нова дорога до знань, до нових звершень. Особливим він стане для першачків, не
менш важливим буде для одинадцятикласників,
яким доведеться обирати професійну стезю, та
випускників середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.
Щиро дякую за щоденну напружену, титанічну
працю вчителям, які не лише щедро діляться своїми
знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих
громадян, справжніх патріотів своєї держави.
Зі святом!

Браття і сестри –
українці!
ПОЛІТбюро

25-у річницю проголошення Незалежності наш народ зустрічає у сльозах і крові, бо ворог хоче забрати у нас
найдорожче — Вітчизну.
Коли триває війна за Незалежність,
найголовніше — привітати тих, хто заради
неї ризикує життям, здоров’ям і свободою.
Тому вже втретє разом із депутатами нашої фракції Радикальної партії 24 серпня
будемо на Донбасі у прифронтовій зоні.
Але боротьба за справжню Незалежність — це боротьба не
лише за відновлення її територіальної цілісності і Соборності.
Це також боротьба за гідне життя українців. Тому наша ціль,
окрім перемоги над ворогом зовнішнім, це перемога над ворогом внутрішнім — олігархією, яка поневолила українців.
Ми переможемо! Україна буде єдиною і неподільною! У кожного громадянина буде високооплачувана робота, а у наших
батьків — гідна пенсія. У кожної української родини буде впевненість у завтрашньому дні! Наша Незалежність ще прийде.
Слава Україні!
Лідер Радикальної партії Олег ЛЯШКО

Ювілей
Дорогу й улюблену матусю і бабусю
Наталію Павлівну ЗІКЕЄВУ
щиро вітаємо з ювілеєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас всіх пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили й не тужили.
Найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть, мамо, вічно, бо Ви в нас найкраща!
З любов’ю і вдячністю
донька Олена, син Вадим,
невістка Тетяна, онуки Максим і Федір

