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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Офіційно

Про скликання
чергової ХХVсесії
Вишгородської
міської ради
VIІ скликання
Розпорядження
від 20 червня 2017 року № 93
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХV
сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання
30 червня 2017 р. о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з
наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
23.12.2016 року №19/3 «Про Вишго-

родський міський бюджет на 2017 рік».
2. Про прийняття у комунальну
власність об’єктів інженерної інфраструктури.
3. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
4. Про внесення змін до «Положення про порядок передачі житлових
приміщень гуртожитків, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода, у власність
громадян», затвердженого рішенням
Вишгородської міської ради № 19/4 від
27.12.2012 р.
5. Про звільнення від сплати за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами КП «Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради».
6. Про продовження (поновлення)
дії договору оренди ПАТ «КПМК – 2».
7. Про припинення дії договору
оренди земельної ділянки (ПАТ «КПМК
– 2»).
Далі — на стор. 2

аФішка

Вивчаймо рідну мову

Заходи до Дня молоді:

Ду ховно-просвітницький
центр «Спадщина» запрошує
усіх бажаючих на курси українського читання і українознавства — щосуботи о 10:00
у Вишгородській районній бібліотеці (вул. Шолуденка, 8).
По завершенні навчання
(кінець серпня) — екскурсія до
Верховної Ради, подарунок –
книги українських письменників.
Попередній запис за тел:
(067) 459-31-56, (096) 177-82-56,
Степанія СІДЛЯР, координатор
Духовно-просвітницького Центру «Спадщина», радник голови
Вишгородської РДА

24.06.2017
о 12:00 год. – Клуб сiмейного дозвiлля
«Щасливi дiти» разом із Вишгородським міським
головою Олексієм Момотом запрошують всіх на
2-ий міський дитячий ярмарок (сквер «Галявина
казок», вул. Шкільна, навпроти гімназії «Інтелект»);
о 16:00 год. – арт-пікнік «Всі ми разом» (набережна Київського водосховища);
25.06 2017 о 21:30 - 05:30 – 13-й нічний марафон «Київська Русь-2017» (алея Семена Поташника, набережна Київського водосховища);
25.06.2017 з 11:00 год. – Всеукраїнська
Федерація середньовічного бою проведе презентацію, демонстрацію зброї та захоплююче
знайомство з середньовічним боєм (набережна
Київського водосховища);
літній кінотеатр, лаунж зона, DISCO party
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Пам’ятаємо…

22 червня в День скорботи громада міста вшанувала на
братській могилі пам’ять всіх полеглих на фронтах Великої
Вітчизняної війни. Живим ветеранам вдячні нащадки зичили
довгих років життя і миру.

З Днем державного
службовця!
Щиро вітаю
з професійним
святом державних службовців,
які своєю щоденною працею
забезпечують
демократичний,
правовий,
результативний розвиток нашого
міста і району, компетентно, віддано сприяють розв’язанню завдань соціально-економічного та
культурного розвитку, поліпшенню життя громадян.
Вірно й чесно служіть своєму
народові і державі й надалі.
Бажаю вам міцного здоров’я,
щастя і миру, успіхів у професійній
діяльності, віри в себе і в щасливе
майбутнє України. Нехай з вами
завжди будуть мудрість, витримка
і сила духу, які допоможуть зробити все можливе для створення
сильного, заможного і духовно багатого суспільства.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

29 червня о 10:00 у приміщенні Вишгородської міської ради ветеранів (вул. Б.
Хмельницького, 7) відбудеться зустріч Вишгородського міського голови Олексія Момота з представниками ради ветеранів та
ветеранським активом міста.

До уваги ветеранів!

Забудовник комплексу
— ДЕВЕЛОПЕР «ПРОФГРУП» — вишгородська
будівельна компанія з
багаторічним
досвідом
роботи на ринку, яка зарекомендувала себе, як
надійна, що важливо в
наш час. Нею побудовані
і введені в експлуатацію
ЖК «Смарагдове місто»,
ЖК «Французький квартал», ЖК «4Карата», ЖК
«Французький бульвар» у
м. Вишгороді.
Відділ продажу:
(068 | 095 | 073) 733-77-00.

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Наше місто

2017 року

Про скликання чергової ХХVсесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Поч. на стор. 1)
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (ГБК «Ветеран»).
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Архипенко М.М., Березанцю
Ю.В., Вертелю О.А., Глазкову І.О., Дубицькому В.В., Костюченку Т.Б., Наконечному О.Ф., Оржаховському В.В.,
Саржану В.В., Устименко Т.М.).
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (гр. Апціаурі Р.І., Вертелю
О.А., Колосу Л.Б., Мовчуну Т.Б., Оржаховському В.В.).
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Наконечному В.Н.
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ковальчуку О.Г.
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поліщуку Я.В.
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленко З.Г.
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Буткевичу Л.І.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Шкляр Т.С.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Лебезун Т.В.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведен-

Під вітрилами

ня земельної ділянки в оренду терміном
на 49 років гр. Хоменко О.М.
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ю Сен Бун.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісній Л.Д.
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Бораку М.Т.
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Степаняну Г.
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мельничуку Р.В.
24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мазуровій Л.С.
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мазурову Ю.С.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Івлєвій Г.Г.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Бойко Т.В.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гончарову В.В.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коваль К.М.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Бондаренка М.І.
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, у власність гр. Демінського Г.Р.
32. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
«Універсалбудсервіс № 3».
33. Про внесення змін до рішення №
19/26 від 23.12.2016 року «Про надання

Вишгород

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стародубцевій Т.Я.»
34. Про затвердження проекту із
землеустрою Товариству з обмеженою
відповідальністю «Дім і Сад».
35. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні ФОП Губки К.Д.
36. Про затвердження документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні ФОП Васюка Н.І.
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Глущенко О.О.
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Войтовичу В.М.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Майбоженко С.М.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коваль І.В.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Полосі Т.М.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Макареніній Г.М.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кальницькому О.А.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філоненку В.П.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Карачун Л.І.
46. Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 21.10.2008 року
(ФОП Губка К.Д.).
47. Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 21.10.2008 року
(ФОП Васюк Н.І.)
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова
О. МОМОТ

До уваги підприємців

Сплатіть єдиний внесок
Вишгородське об’єднане управління Пенсійного
фонду України Київської області
З 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці,
які обрали спрощену систему оподаткування, та
віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити єдиний внесок за місяць у
сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску.
Мінімальний страховий внесок – сума єдиного
внеску, що визначається розрахунково як добуток
мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховуються заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті
щомісяця (п. 5 ч. першої ст. 1 ЗУ «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Відповідні періоди здійснення
підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску.
Страховий стаж – період (строк), протягом
якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій,
ніж мінімальний страховий внесок (ч. перша ст. 24
ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»).
У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб-підприємців становить 704 грн на місяць
(3200 грн х 22%).
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата
єдиного внеску у сумі не менше 352 грн щомісяця.
Водночас, для зарахування періодів здійснення
підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць, необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704 грн.
У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн за місяць, страховий стаж буде зараховано пропорційно, а
саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на
визначення права на пенсію за віком та її розмір.
Пенсійна реформа, яку планується запровадити з
01.10.2017 р., передбачає залежність віку виходу на
пенсію від наявного страхового стажу. Особам, у яких
на момент призначення пенсії не буде необхідного
страхового стажу, доведеться допрацювати або придбати необхідну тривалість страхового стажу (але не
більше 5 років).

«Козацька Чайка» – 2017
...І покажем, що ми, браття,
Козацького роду...
(Гімн України)

Анатолій МИСЬКО, голова оргкомітету, головний суддя
змагань, адмірал-командор Українського козацтва
У поточній суєті ми не повинні втрачати єдність, український історичний менталітет, патріотизм, духовність та
інші скарби і тренди.
Раніше козаки вели боротьбу з експансією Османської
імперії, з поляками, татарами… Тепер, коли Українську
державу шляхом силового кривавого нападу нищить Росія, постає питання про цементацію нашого суспільства
перед лицем сьогоднішніх і майбутніх загроз. Одним із
засобів такого єднання став традиційний патріотичний вітрильницький фестиваль «Козацька Чайка» - 2017, присвячений Героям України всіх часів – від 1-го Гетьманату
Богдана Хмельницького до теперішніх днів. Організатори
заходу – Вишгородське фізкультурно-спортивне товариство «Україна», флотилія «Вільні Вітрила» у співпраці з
Вишгородським КП «УФКС».
17 червня ц. р. на акваторію Київського водоймища вийшли
чотири залікові групи вітрильників – 22 човни, 60 учасників.
Метеоумови — сонячно, малохмарно, море – 2-4 бали, температура води + 18о С, повітря – +24, вітер Nord-Ost – 2-4 бали.

Відмінно!
Групу Cadet делегувала Вишгородська районна ДЮСШ
з водних видів спорту, вітрильницьке відділення (ст. тренер
Олексій Калошин). У цій групі 1-ше місце виборов екіпаж із
стерновою Веронікою Пущинською (чемпіон України) та шкотовою Марією Пономаренко. Це найкращий екіпаж України в
цьому класі, який є кандидатом на Чемпіонат світу в Голландію. Друге місце посів екіпаж зі стерновою Марією Джунь та
шкотовою Лізою Карпенко – призерками Чемпіонату України.
Трійку замкнув екіпаж Анни Матвієнко, Маргарити Дубок (призери Чемпіонату України). Втішне четверте – дісталось неофітам Данилу Матвієнку та Олександру Лаврінову.
У флотилії яхт типу Platu 25 за перемогу боролись 8 вітрильників. 1-ше місце виборола яхта капітана Світлани Теліченко. 2-ге – Павла Дацюна. 3-тє – англійця Криса Тейлора.
Тобто, наші перегони одержали статус міжнародних!
У дивізіоні віндсерферів призерами стали Василь Бондарчук (1), Ігор Поворознюк (2) і Сергій Безкоровайний (3). Командор дивізіону – Сергій Зайцев.
Серед крейсерських яхт відзначено «Весту» (капітан – Лідія Мельникова, командор групи – Світлана Харамінська).
Переможці, призери та учасники отримали дипломи, медалі та сувеніри. Командор флотилії Ігор Акіменко – козацьку
булаву.
Багато учасників вперше скуштували козацький куліш (кок
– Лідія Мельникова).

Сумуємо
Вишгородська
міська рада ветеранів,
спілка радянських офіцерів
Після важкої і тривалої хвороби на 77-у році, 11 червня ц. р.,
пішов з життя ветеран праці і військової служби, активіст міської
організації ветеранів та спілки
радянських офіцерів Вишгорода
підполковник КАМЕНСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Він народився у Смоленській
області. З малих років батьки прищепили йому повагу до людей, любов до праці і Батьківщини.

Вітрильницький фестиваль патронував міський голова
Олексій Момот.
Дієву підтримку в організації надав радник міського голови
Володимир Малишев. Приватним спонсором виступила Світлана Харамінська.
Оргкомітет вдячний колективу КТВП «Вишневий» та заступнику директора закладу Миколі Литвиненку за практичну
допомогу. КП «УФКС» (директор Олександр Баланюк, заступник Валерій Шпак) подбав про нагородну атрибутику.
Наступна титульна регата «Кубок княгині Ольги» має відбутися на Київському водоймищі 15 липня ц. р.

Залишив по собі добру пам’ять
Закінчивши Вільнюське Військове радіотехнічне училище, відбув на службу до Крайньої Півночі
у ракетні війська, де брав участь у
випробуваннях ядерної зброї і ракет стратегічного призначення.
У 1968 році капітан М. Каменський вступив до Київського Вищого інженерного училища ППО ім.
маршала А. І. Покришкіна, а після
його закінчення з відзнакою був
направлений до науково-випробувального полігону ракетних військ.
У 1986 р. закінчив службу старшим
науковим співробітником у званні
підполковника.

Працював у навчальному центрі
Чорнобильської АЕС, а до 2010 р. —
в ДП «Укроборонсервіс».
М. Каменський завжди мав
активну життєву позицію, виконував громадську роботу. Зробив
гідний внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді, пропаганди подвигу нашого
народу в роки ВВВ і відновлення
зруйнованого війною народного
господарства.
Має урядові нагороди — медаль за бездоганну службу 1-го,
2-го і 3-го ступенів та ін., ряд грамот.

Він був прекрасним сім’янином.
Разом із дружиною Тетяною Павлівною виховали чудову доньку Ларису, яка подарувала своїм батькам трьох онуків.
Михайло Дмитрович Каменський залишив по собі добру
пам’ять…
Міська рада ветеранів війни,
праці та військової служби і спілка
радянських офіцерів висловлює
щире співчуття дружині покійного, доньці Ларисі, онукам, рідним і
близьким. Разом з вами сумуємо
з приводу важкої втрати дорогої
людини.

Вишгород
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Це круто!

У Димері —
«Просто неба»
Вадим ГРИЩЕНКО,
голова ГО «Типовий Димер»
17 червня ц. р. в смт Димер відбувся концерт живої
музики «Просто неба», організований ГО «Типовий
Димер».
«Просто неба» – фантастика, що збулась. Фантастика,
яка могла тільки снитись нам.
Такі події окриляють і дають
стимул рухатись далі на рівні,
який було створено глядачами, артистами та їх спільними
емоціями.
До цього концерту причетна купа крутих, альтруїстичних,
відданих, дружних людей, без
яких той вечір міг би перетворитися на чергове «концерт
скасовано за технічними причинами».
«Класний клуб», Торговий
дім «СТІЧ» (Дмитро Стіч), Дмитро Богаєвский, інтернет-про-

вайдер «nak.net.ua» (Андрій Колінько), ПП «Поплавський»,
ПП «Чалий», Яніна Кулиняк, Роман Жуковський, Денис
Юрич, Юрій Калініченко, Юрій Майсюра, Сергій Одиницький,
компанія «Makesound», Оксана Кириченко, та всі артисти —
ви найкращі! Допомогли Димерська селищна рада (електроенергія, зручності), Димерська гімназія (стільці, парти, лавки).
«Просто неба» — це явище, яке відкрило глядачам те, чого в
Димері вони раніше не бачили. Дякуємо всім, хто прийшов та
підтримав виступаючих!

Трирічні пошуки науковців Інституту
Вишгородські археології
НАН України за підтримки депутата
Вишгородської міськради Валерія Виговського втілилися
скарби
в масштабну виставку старовинних артефактів

Виставки

Антон НІТЕЛЬСЬКИЙ
14 червня у Національному музеї історії України у Києві відбулося відкриття виставки «Князі та гончарі: нові
дослідження посаду давньоруського Вишгорода».
Увазі відвідувачів дослідники з Інституту археології НАН
України Всеволод Івакін та Дмитро Бібіков представили на
оглядини близько 150 унікальних археологічних артефактів,
виявлених в Ольжиному граді під час археологічних експедицій 2013-2016 років, які вони очолювали. Нагадаємо, що
меценат та ідейний натхненник археологічних розкопок і відтворення маловідомих сторінок історії Вишгорода — депутат
Вишгородської міськради Валерій Виговський.
На відкриття експозиції, окрім понад 300 відвідувачів, завітали Надзвичайний і Повноважний посол Індії Манодж Кумар Бхарті, третій секретар посольства Ісламської республіки
Афганістан Юзаф Шинварі та перший секретар посольства
Республіки Молдова Діана Гаджа.
Виступивши із привітальним словом, Манодж Кумар
Бхарті зауважив, що історія рідної землі є приводом для гордості її народу. «Ця виставка, присвячена першоджерелам
зародження Київської Русі, княжій добі, є дуже помітною подією, оскільки дає можливість відчути дух давньоруської епохи», — наголосив він.
— Я дуже радий, що трирічні спільні зусилля з науковцями Інституту археології НАН України нарешті втілилися в
масштабну експозицію старовинних артефактів, які розповідають про величну славу Вишгорода — колиски Київської
Русі, — звернувся до присутніх Валерій Виговський. — Я переконаний, що рано чи пізно, враховуючи ту визначну роль,

яку відігравало наше місто в становленні давньоруської держави, будучи справжнім духовно-культурним та комерційним
центром, що стояв на перетині трьох торговельних шляхів,
археологи виявлять свою рідкісну пектораль. І вона принесе
заслужену світову славу місту резиденції рівноапостольної
княгині Ольги. Впевнений, що голос Вишгорода заслуговує
на те, аби не тільки сольно, а й на віки зазвучати в світовому
туристичному просторі. Адже, якщо в Італії так трепетно шанують археологічні залишки на пагорбах, з яких починалася
Римська імперія, то не слід забувати, що на вишгородській
землі так само започатковувалась історія Київської Русі.
Всеволод Івакін пояснив, що назва виставки «Князі та
гончарі» обрана не випадково.
— Багато людей знають Вишгород як резиденцію київських князів, — розповів він. — Проте далеко не всі знають
про ремісничий посад міста, який був унікальним центром
гончарного виробництва не тільки для Києва та навколишніх
населених пунктів, а й усієї Східної Європи. Цією виставкою
ми прагнемо не просто популяризувати археологію, а привернути увагу до невідомих загалу ідей про роль і функціонування Вишгорода.
Науковці провели для відвідувачів та гостей розширену
ознайомчу екскурсію. Вони розповіли, що розкопки переважно проходили на території старовинного гончарного посаду в
урочищі «Гончарі», який займав територію на південь і південний захід від Вишгородського городища між річкою Монашка
та колишньою протокою Дніпра Коноплянкою. За останніми
дослідженнями, ремісниче містечко займало площу близько
19 га, що вдвічі перевищувало територію решти Вишгорода.
Про те, що на той час це був найбільший гончарний центр
у Східній Європі, свідчать виявлені під час розкопок знахідки.
У період розквіту у Вишгороді одночасно могло функціонувати 250-300 горнів. І обсяг виробленої власної продукції значно
перевищував потреби населення міста.
Науковці продемонстрували князівські печатки й клейма
у вигляді герба Рюриковичів на денцях посуду, що вказує на
безпосередній зв’язок вишгородських гончарів із київським
княжим двором. Серед найцікавіших експонатів — германська монета імператора Оттона ІІІ та Адельгейди, яка використовувалася місцевими жителями як підвіска, скандинавська фібула (застібка для одягу) та деталі поясного набору
(накладки, пряжки) поволзького, балканського та, ймовірно,
угорського походження. Всі ці предмети демонструють, на
якому високому рівні перебували торговельні зв’язки давнього Вишгорода з різноманітними культурними центрами середньовічної Європи.
Наразі В. Івакін поінформував, що виставка триватиме до
27 вересня, й відвідати її може кожен охочий.

Гравюри
щасливої
долі
Після масштабної реконструкції прийняв перших відвідувачів Будинок Клюкви Вишгородського історико-культурного заповідника по вул. Шкільній. Нагадаємо, що він був
збудований у 1905 році Іваном Школьним, керівником казенними маєтками. У 1930-х роках Школьних розкуркулили
і виселили. У будинку розташовувалася сільська рада, потім клуб, дитячий садок, школа, у роки війни жили німці,
потім знову була початкова школа, гуртожиток. Тобто, за
112 років будинок дуже зносився і, звісно, вимагав реконструкції.
Таке рішення було прийнято директором заповідника Владою Литовченко. Саме завдяки її енергійності й рішучості, насамперед, замінено покрівлю, згодом — відремонтовано внутрішні приміщення. Директором також було прийнято мудре
рішення про переїзд музею з вул. Грушевського в оновлений
будинок Клюкви. Найкращі слова вдячності варто сказати Юрію
Кармазіну, депутату Верховної Ради кількох скликань, завдяки
підтримці якого і відбувалися реставраційні роботи.
20 червня тут відбулася презентація виставки народного
художника України, лауреата Шевченківської премії Миколи
Стратілата «Святині Києва». Відвідувачі отримали духовну насолоду від робіт гравера воістину від Бога. Вони, насамперед,
закарбувалися глибокою змістовністю і неповторними образами. Тут велич відомих храмів, зворушливість маленьких церков
і капличок.
На відкриття виставки народного митця завітали шанувальники його таланту і друзі, колеги, вдячні земляки з чернігівського села Макіївки.
Миколі Стратілату зовсім недавно виповнилося 75 років. То
ж недарма директор заповідника Влада Литовченко увінчала
його дубовим вінцем — символом довголіття і мудрості, здійснення подальших творчих задумів.
Цю виставку варто відвідати. Вражень вистачить надовго.
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Свого часу Вячеслав Олександрович
Дмитренко зробив усе можливе, щоб
виконати свій моральний обов’язок перед хлопцями, які воюють на Донбасі. Як
активний член громадської організації
«Вишгород — наш дім» він добросовісно
допомагав відправляти у зону АТО амуніцію, продукти, теплі речі та інші конче
необхідні на фронті речі. Більше того,
Вячеслав у складі волонтерів на чолі з
Іриною Шугайло зумів побувати безпосередньо в зоні бойових дій. Побував — і
«захворів» фронтом.

Ні хвоста, ні луски!

Сержант із 128-ї
«безбашенної»
бригади
Герої сьогодення
Ми сидимо з ним у затишній кафешці.
Духмяна кава, сизий димок цигарок. Вячеслав два дні як звідти, згадує:
— Там зовсім інша атмосфера. На передку немає фальші, лицемірства, дволикості. Вся ця трухлятина розсипається перед фактом – жити чи загинути. Лише там,
під обстрілами, можна відчути, що таке бойове побратимство, взаємовиручка і щира
дружба. На лінії вогню ти по-особливому
відчуваєш, що за спиною — Україна…
Ось так волонтер Дмитренко і став добровольцем Збройних сил України. А далі
закрутилася воєнна машина: військкомат,
учбовий центр «Десна», призначення у бойову частину.
Ми гомоніли про «Десну», а я пригадував радянські часі цієї «учебки». У Союзі
про неї знали всі. Як лише не називали її:
не Остер, а Ольстер, школа гладіаторів,
а вислови були на кшталт «хто пройшов
Остер, тому не страшний Бухенвальд».
Про сусіднє село Виползове, в якому не
любили голодних солдат, навіть узбеки говорили, що сам Гітлер нагородив його Залізним хрестом.
Утім, всіх легенд не розповісти, а доля
правди в них є. Справа в тому, що тривалий час 1-ю гвардійською армією зі штабом у Чернігові командував Андрій Гречко. Біля Остра була його учбова дивізія. І
коли маршал Гречко став Міністром оборони СРСР, то деснянська дивізія так і залишилася його улюбленою. Ось чому там
фарбували траву, встилали польові дороги
сосновими гілками, щоб маршальська машина не запилилася, а по території курсанти пересувалися лише бігом. Маразмів тоді
вистачало.
Нинішній учбовий центр «Десна» —
бліда тінь від страшної минувшини. Добровольцю-новобранцю
Дмитренку
не
довелося начищати асфальт плацу гуталіном, натомість старанно освоював грізну зброю — зенітний гарматно-ракетний
комплекс «Тунгуска». А вже через три місяці отримав призначення у знамениту 128-у
гірсько-піхотну бригаду, яка дислокується в
Закарпатті.
— 128-му називають безбашенною бригадою, — поділився солдатським фольклором Вячеслав. — Сепари її добре знають і
побоюються. Бійці мають великий бойовий
досвід і неодноразово доводили, на що
здатні. Служити в такій бригаді — велика
честь.
Найтяжчі випробування їй випали у Дебальцевському котлі. Командир бригади —
полковник Сергій Шаптала зумів об’єднати
там усі боєздатні підрозділи і пішов на прорив. Бригаду в оточенні дуже пошарпали:
втрати людей, техніки. За інформацією
ДНР, на полях залишилося близько 3,5 тисячі українських вояків. У нас — набагато
скромніші цифри. Але як би там не було, а
за прорив бригадою кільця оточення Президент України Петро Порошенко нагородив Сергія Шаптала Зіркою Героя України.
— Бригада спочатку займала оборону
біля Луганська, — продовжував Вячеслав. – Наша «Тунгуска» допомагала піхоті
давити вогневі точки ворога. Пам’ятаю, з
того боку сепари обладнали спостережний
пункт на верхівці шахтного копра. Звідти
коригували вогонь артилерії. Піхотинці попрохали ліквідувати точку. Ми непомітно
під’їхали до передових траншей, спустилися у викопаний капонір, вичислили відстань, і командир натиснув на гашетку.
«Тунгуска» — це дві спарені 30-міліметрові
автоматичні гармати, скорострільність яких

Тема

4 000 снарядів за хвилину на відстань до
чотирьох кілометрів. За декілька хвилин
копер був обрізаний навпіл, мов різаком.
Звісно, із спостерігачів зробили фарш,
але ворог більше не нахабнів. Збивали ми
й безпілотники російського виробництва.
Всяке було на фронті.
Якось уночі до хлопців у бліндаж завалився боєць напідпитку. Спитав, де 105-й
блокпост. А дідько його знає — відповіли
йому. – А в чому справа? – Та ось пляшку
несу пацанам. Словом, вирішили її розпити у бліндажі. Хлопців трохи здивувало, що
горілка російська, але пішла, як бальзам
на душу. Вранці прокинулися, глянули, а
на рукаві гостя шеврон «ЛНР». Оба на! Той
рипнувся йти, а йому — відпочивай, уже
відвоювався. І таке було.
Потім у 2016 році бригаду перекинули
під Донецьк на лінію Авдіївки-Опитного-Водяного. А ще найгарячіша точка — селище
Піски. Щодня обстріли, полювання снайперів, вилазки диверсійних груп, розвідників. Найнебезпечніше — це мінометний
обстріл: де впаде наступна міна — відомо
хіба що Всевишньому. Летять «гостинці»
від бойовиків, а в наших наказ — не стріляти. Висока політика, а хлопці гинули щодня.
За два роки в АТО Вячеслав Дмитренко
добре вивчив психологію жителів Донбасу:
— На Луганщині населення більш лояльне до української армії. Відкритої ворожості немає. Люди залякані сепаратистами, а ще більше зомбовані російською
пропагандою. По селах дуже мало чоловіків: хто на цвинтарі — відвоювався за ЛНР,
хтось — у Росії на заробітках, хтось — в
окопах сепарів. Між воюючими сторонами
були навіть негласні домовленості: магазин
у селі на нейтральній території з 15-ї до 18-ї
години відвідували наші, а з 18-ї до 21-ї —
еленерівці.
Зовсім інша картина в ДНР. Донецькі
люто ненавидять нас. Майже кожен цивільний — це інформатор сепаратистів. Вони
сліпо вірять у підтримку Росії і сподіваються, що Донбас увійде до складу Російської
Федерації. Путін для них — ідол, ікона. Там
не залишилося адекватних людей. Хто був
при пам’яті, той виїхав до України або на
територію Росії. На передньому краї — одні
покидьки. Дисципліну у війську ДНР тримають росіяни. На десятьох місцевих припадає 2-3 кадрових росіян. Командування
теж усе російське, як і зброя, боєприпаси.
Навіть якщо Росія піде з Донбасу, то лише
не раніше, як років через десять із задурманених голів донеччан вивітриться чад
ненависті до всього українського. Я навіть
не уявляю, як ці люди зможуть знову жити
за українськими законами. Вони не вибачать нам тисяч загиблих, зруйнованих сіл
і міст, шахт і заводів, як не вибачимо і ми
їх за розкол України, за полеглих її кращих
синів. Донбас надовго, на десятиліття залишиться сірою зоною, де правитиме бал
автомат Калашникова. Це мої особисті
міркування, які сформувалися за два роки
перебування в зоні АТО. Якщо хтось думає
інакше, з оптимізмом на майбутнє, дай,
Боже, щоб так і було.
Сержант Вячеслав Дмитренко повернувся до цивільного життя. «Тунгуску» передав у надійні руки наступників. У 128-й
бригаді поганих спеців не буває. Але, як виявилося, у тилу на «гражданці» він державі
не потрібен. І доведеться сержанту все розпочинати з нуля. Єдине втішає — повернувся живим і неушкодженим. А руки є — на
хліб заробить. Вячеславу до труднощів не
звикати.

Ще в позаминулому столітті Микола Гоголь на віки прославив «дивовижний Дніпро
в тиху погоду». Про неповторну красу і його
багатство сказано немало, але мене вразили статті професора Київського університету святого Володимира Карла Кесслера,
зоолога, який описав рибне різноманіття
Дніпра, зокрема, життя і звички здоровезних сомів. Отже, поговоримо про дніпровську Цар-рибу, тоді і зараз.
Як не дивно, але на території Російської
імперії найбільші соми водилися саме у Дніпрі.
Тут у 50-х роках ХІХ століття упіймали сома довжиною більше чотирьох метрів, а його вага
сягала 288 кілограмів! Не рибина, а страхіття.
До речі, в Десні теж тоді траплялися соми, як
підсвинки, і 160-кілограмова туша не була рибальською дивиною.
Сом — одна з найбільш осідлих риб і дуже
рідко здійснює далекі подорожі. Десятки років
із молодого віку до глибокої старості майже
круглий рік він проживає в одній і тій же ямі, з
якої виходить лише для пошуку їжі і то далеко
не завжди. Сом вештається лише в період між
пробудженням і нерестом. У погоні за рибою
він може іноді виплигувати із води, а потім незграбно, немов мішок, падати назад, утворюючи фонтани бризок.
Здавна помічено, що вгодованим сомам за
30 кілограмів важко наздоганяти мальки. І тоді
соми додумалися до оригінального способу полювання: підпливають на мілину, лягають і завмирають напіввідкривши величезну пащу. І як
тільки зграя мальки наблизиться, сомище втягує воду і десяток — другий мальки, захоплені
водовертю, зникають у пащі. Ось які розумні і
винахідливі соми.
Є ще один неповторний спосіб полювання. Гігантський сом тихенько ховається за
каменем або корчем і повільно ворушить довгими вусами. Дурненька риба, вважаючи, що
це — черв’яки, наближається до корча. Через
мить — вона вже в пащі.
У сомів є свої делікатеси. Це — зелені
жаби, раки і мушля. Лежить такий гурман на

дні і слухає, чи не квакають десь поряд «ласощі». Якщо почув, то далі вже справа техніки.
Саме через цю смачну закуску соми відвідують
трав’яні річкові заводі і часто, захопившись трапезою, застряють у найменших озерах. Як-то
кажуть, і жаби доквакалися, і сом упіймався.
Про гігантських сомів споконвіку говорили
з острахом. І дійсно, вони не дають спуску нікому, хто плаває на поверхні: винищують велику кількість каченят, гусенят і дорослих птахів.
Нерідко топлять собак, коли ті пливуть, і навіть
телят. Відомо декілька випадків, як крупні соми
затягували під воду дітей, які купалися. Тому в
давні часи дорослі лякали сомом дітей, якщо
вони не хотіли виходити з річки. Ненаситні гіганти з голоду, бувало, виривали білизну з рук
молодиць, які полоскали її. Уявіть переляк жінки: спокійно площе сорочку чи простирадло,
раптом з-під води страшна паща — хап і знову
на дно.
Скільки років живе ця цар-риба? Якщо
сом сягає ваги 240-320 кг, то йому не менше
100 років, 64 кг — 24 роки, 32 кг — 12 років, а
16-кілограмовий довжиною 1,5 метра має вік
шість років.
З давніх-давен за поведінкою сома
слов’яни прогнозували погоду. І ніякий гідрометцентр з ними й не зрівнявся. Якщо в спекотні дні сом лежав на воді черевом догори і грівся
на сонці — чекай зміни погоди. Особливо неспокій сом демонстрував перед початком і під

час грози. У цей час він уже не може лежати в
ямі і коли вночі лютує гроза – до ранку плаває
на поверхні. О цій порі з дна вирв, ям, ковбаней на поверхню підіймалися древні гіганти.
Вони влаштовували таку метушню, що людям
не вірилося, що це творить риба. Соми виставляли вертикально свої могутні хвости, а потім
із силою били ними по воді вліво-вправо, здіймали велику хвилю, фонтани бризок. Древні
слов’яни вважали, що соми втілювали образи
водяних.
А яка ж смакота ці соми! Лише уявіть
страви: сом смажений, філе сома на грилі,
барбекю, шашлик із сома, сом тушений із білими грибами, котлети відбивні із сома, сом
копчений у сметанно-яєчній заливці і т. д. Але
що таке сучасні рецепти в порівнянні з монастирськими витворами кулінарного мистецтва.
У монахів був час між молитвами поекспериментувати над стравами, тому їхні рецепти
доведені до абсолютної досконалості, зокрема й рибні. Ось, наприклад, чим пригощалися
монахи у святкові, але рибні дні у ХІХ столітті.
Цитую меню з реєстру страв: «щуки парені,
окуні заливні з фаршем, карасі розварені,
лящі смажені, ікра паюсна, малосольна білуга, ботвина з малосольною рибою, борщ із
обсмаженою рибою, юшка з карасів і миньків,
соус із горошку зі смаженою рибою, балик із
сома. Були ще стейки із сьомги і рибні пироги.
Як кажуть, що Бог послав. До цього списку
не вистачає лише пива. Але історія про це замовчує…
Не будемо розпалювати апетит і повернемося на річкові простори. У свій час у великих
ямах по Дніпру на зимівлю лягали по 100 і більше сомів. Навіть важко уявити: в одній ковбані
– кілька тон риби. А як сьогодні почуваються
соми у Дніпрі, Київському морі?
— Сомів у Дніпрі вистачає. Основна їх маса
зосереджена на Київському водосховищі у його
верхів’ї в районі Сорокошичів. Саме там багато
заводей, поряд свіжа вода з Прип’яті. Піймати
сома не так просто, і це залежить від багатьох
факторів. Наприклад, навесні, коли зійшов лід,
і до квітня, початку заборони рибалки — упіймати сома мало ймовірно. Він лише прокинувся
від п’явок, треться, потім соми збиваються докупи і готуються до нересту. Але щоб розпочався нерест, вода має бути не нижче +20 градусів.
А це вже травень місяць. Тобто, в цей період
сом взагалі не ловиться. Що цікаво, самці пильно охороняють ікру, тому потомство має майже
на всі 100 відсотків. Період нересту може зміщуватися в залежності від температури води.
Скажімо, у минулому році так і було. А десь
після 10 червня, по закінченні нересту і дозволу на рибалку, сома упіймати дуже ймовірно.
Риба голодна після охорони ікри, активна. Зі
своєї практики скажу, що найкращий час для
полювання на сома — це з 10-ї години до 14ї. Головне, щоб світило сонце, а на морі стояв
штиль. Ловлять сомів різними способами: на
тролінг глибоководний, на силікон, на квок, на
джиг тощо. Але в будь-якому випадку потрібно
мати спеціальне оснащення. Наприклад, товстий шнур, а до нього ще й поводок з ліски, бо
шнур риба може перетерти, також мультиплікаторну котушку тягову. Найважче витягувати сомів вагою від 15 до 30 кілограмів. У цій ваговій
категорії вони різкі, рвучкі. Сом буде тиснути,
відходити у корчі, де можна обірвати шнура. А
от із велетнями трохи легше, бо вони не такі
повороткі. Я їжджу на рибалку зі своїм товаришем Пашею Пословським з Гостомеля. На воді
ми розуміємо один одного з півслова. У червні
ловимо сома на глибині п’ять метрів, у липні –
вже на 10, а у серпні наживу опускаємо на 15.
Восени, як засвідчив минулий рік, сома ловити
марно, бо він знову готується до зимівлі.
Андрій, як і годиться рибалці, розповідав
про своє захоплення з мальовничими деталями, красиво і професійно. Скажімо, така
деталь: як витягують сома із води? Виявляється, не підсакою, а рукою за нижню губу, але в
рукавиці, бо дрібні зуби голками впинаються у
шкіру. Від цього сом неначе ціпеніє, якийсь час,
мов паралізований. Нещодавно Андрій Куковенко упіймав сома вагою 44 кілограми і довжиною 170 сантиметрів. Справжня цар-риба!
То ж є ще в Дніпрі красені, про яких складають
легенди.
Андрій у вихідні буде присутнім на чемпіонаті України з лову хижої риби у Сорокошичах
на базі «Нептун». Туди приїдуть справжні гуру
рибалки: легендарний дядя Саша — італієць,
діючий чемпіон світу в Ірландії Юрій Орлов та
інші непересічні рибалки. Ми домовилися, що
про ці змагання розповімо нашим читачам, серед яких чимало класних рибалок.

Сторінку підготував Володимир ТКАЧ

Вишгород
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Соціум
ФОТОмить

Напередодні професійного свята
в РБК «Енергетик» медиків привітали
голова Вишгородської РДА Вячеслав
Савенок та його заступник Марина
Мельник, міський голова Олексій Момот та спеціаліст оргвідділу Катерина
Боднарчук, вручивши подяки, грамоти
і квіти.
Приємним подарунком для медиків
став яскравий концерт за участі солістів, музикантів і танцівників РБК, міста
і району.

ФутГОЛ

Милосердя

2017 року
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Врятуй людині життя

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Перше коло закінчилось!

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської районної
федерації футболу

24 червня

очікуємо початку другого кола. Відчуваємо,
ігри будуть цікаві та безкомпромісні.
Що ж стосується першості, то за престижний титул змагаються наступні коман-

ФОТО — архів автора

Нещодавно вся Україна відзначала
Всесвітній день донора. У цей день кожен бажаючий має змогу врятувати чиєсь життя, адже щомиті в усьому світі у
людей будь-якого віку і статі виникає потреба в переливанні крові за життєвими
показаннями. Донорська кров допомагає
вилікуватись від тяжких захворювань,
тому небайдужі люди готові зробити благодійний крок і стати донорами.
Кожного року в День донора я здаю
кров. І цього разу хотілося б підкреслити
роботу наших медичних працівників. Отже,
черги на здачу крові майже немає, все йде
по налагодженій схемі: один реєструється,
інший здає кров. Медики роблять усе для
того, щоб нам з вами було зручніше. Медичні сестри піклуються про здоров’я донора,
цікавляться самопочуттям та пильно контролюють увесь процес.
Після того, як ви здали кров, вас пригос-

тять печивом та напоять солоденьким чаєм
для швидкого відновлення вашого організму. Тобто, увага до донорів — на вищому
рівні.
Тим, хто ще ні разу не був донором, хочу
нагадати, що від вас залежить чиєсь життя!
Будьте милосердними, допомагайте тим,
хто цього потребує.

У міськвиконкомі

Забудовники
розвиватимуть
інфраструктуру міста
Влас. інф.

Ось і закінчилось перше коло чемпіонату та першості Вишгородського району з футболу. Кількість команд у новому
футбольному сезоні виявилась однакова
– по сім у кожній лізі (вищій та першій).
За титул найкращої команди чемпіонату району змагаються у вищій лізі:
«Лісовичі», «Межигір’я» с. Нові Петрівці,
«СНД» с. Нижча Дубечня, «Нептун» с. Старі Петрівці, «Десна» с. Пірново, «Штурм» с.
Катюжанка та «Лютіж».
Після закінчення першого кола одноосібним лідером, як і прогнозувалось, став
минулорічний чемпіон та володар суперкубку району – ФК «Лісовичі», а от за срібні
та бронзові медалі сперечаються чотири
команди: «Межигір’я», «СНД», «Нептун»
та «Десна». Щільну четвірку розділяє лише
декілька очок, тож із нетерпінням у вересні

ди. Перша ліга: «КДЮСШ» м. Вишгорода,
«Кристал» м. Іванків, «Темп» смт Димер,
«Динамо КВПУ» с. Катюжанка, «Енергетик» м. Вишгорода, «Межигір’я-2» с. Нові
Петрівці та «Дніпро» с. Лебедівка.
Очолює першість Вишгородського району команда «КДЮСШ» м. Вишгорода
під керівництвом досвідченого тренера Роберта Акопова, але інші команди буквально наступають їм на п’яти. Це і амбіційний
«Кристал» із Іванкова, і дружній молодий
колектив «Темп» із Димера, непередбачуване «Динамо КВПУ» із с. Катюжанка та
досвідчений колектив, сформований виключно із ветеранів району, — «Енергетик»
м. Вишгорода. Відстань від першої команди
до останньої складає лише чотири бали,
тож усе найцікавіше — у другій половині
сезону.

22 червня відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради. Порядок денний передбачав розгляд
низки квартирних питань, рішень Опікунської
ради, режиму роботи міських дошкільних
закладів у літній період. Йшлося також про
встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, організацію та проведення щотижневих ярмарків-продажів, зокрема,
ярмарку за участі українських майстрів та
дизайнерів, операторів-реалізаторів вуличної
їжі та напоїв.
Члени виконкому надали дозвіл на розміщення рекламних засобів, погодили місця
розташування тимчасових споруд, малих
архітектурних форм. Серед питань житлово-комунального комплексу були погоджені
тарифи на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій, а також затверджено умови договору про пайову участь
ТОВ «Бінат ЛТД» (реконструкція будівлі учбо-

Народ і армія

во-курсового комбінату під багатоквартирний
будинок) у розвитку інженерно-транспортної
інфраструктури міста. На засіданні також
було затверджено проект технічних умов на
приєднання до системи дощової каналізації
житлового будинку по вул. Шолуденка, 26
(забудовник — ТОВ «ЕЛІТ-ФАСАД ГРУП»),
на приєднання до системи водопостачання
житлового комплексу по пров. Прожекторному (забудовник — ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1»).
Серед гуманітарних питань на увагу заслуговує рішення про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» П. М. Головка
з нагоди 90-річного ювілею. Петро Мартинович багато років очолював Вишгородську районну організацію ради ветеранів і безумовно
заслужив цієї нагороди.

Батальйону «Січ» – три роки

Ольга ФІЛЮК, помічник депутата В.Г. Парчук

Автопригоди

ДТП у центрі Вишгорода
Влас. інф.
ФОТО – Станіслав РУДИЧ, спеціально для «Вишгорода»

У вівторок, 20 червня ц. р., у самому
центрі Вишгорода поруч із найбільшим
супермаркетом, жінка-водій позашляховика, намагаючись припаркуватися,
переплутала педалі й вискочила на зелену зону, пошкодивши паркан і збивши
лавки на тротуарі.
Дивом обійшлося без жертв.
Сама водійка відбулася лише переляком
і кількома подряпинами. Аналізи показали,
що вона була тверезою. Поліцейським зізналася про малий досвід керування автомобілем з механічною коробкою передач, а
причину ситуації вказала: переплутала пе-

далі гальм та газу.
«З кожним днем на дорогах стає все
більше автотранспортних засобів. У разі,
якщо у водія недостатньо досвіду, не варто соромитися клеїти на заднє скло знак
«70», – нагадують працівники Вишгородського відділу поліції. – Згідно ПДР у перші два роки після отримання водійського
посвідчення та проходження курсу з підготовки водіїв, кожен водій зобов’язаний не
перевищувати швидкість 70 км/год. і їздити
з наклейкою, попереджуючою про дане обмеження. Така табличка безперечно приверне увагу ваших сусідів по потоку, і більш
досвідчені водії при виконанні чергового
маневру зайвий раз подумають про свою і
вашу безпеку на дорозі».

16 червня 2017 року у Київській міській раді відбулись урочисті збори з нагоди третьої річниці заснування батальйону
особливого призначення «Січ». Участь у
заході взяли і вишгородці: депутат міської
ради 7 скликання, волонтер «мама Валя»
– Валентина Парчук, січовики Дмитро
Лук’яненко, Юрій Терзі, настоятель храму св. Володимира у м. Вишгороді отець
Богдан (Николин), голова ВГО «Яворина»
Київщини Ольга Філюк, яворинка Анна
Тесленко.
12 червня 2014 року було офіційно підписано наказ про заснування батальйону
«Січ». І розташувався він саме у Вишгородському районі, на базі в Межигір’ї. На ходу
шукали інструкторів і забезпечення, однак
уже за два місяці напруженої бойової підготовки бійці вирушили на Схід, і першим місцем їхньої дислокації став Слов’янськ. Відтоді
між ротаціями січовики перебували на базі в
Межигір’ї.
Саме сюди – в центр волонтерської допомоги на Київщині – збирали все необхідне,
адже тоді, в перші місяці неоголошеної війни
зі східним сусідом, добровольці потребували
максимальної підтримки. І небайдужі, волонтери, однопартійці постачали все – від шкарпеток до касок, медикаментів, харчів. «Мама
Валя», як називають її січовики, Валентина
Парчук – одна з перших та найактивніших волонтерів – знайшла небайдужих і було налагоджено постачання всього необхідного. Іноді
доводилось проводити досить неординарні
акції, збираючи на ринках харчі та речі. І поступово січовики налагодили побут саме завдяки злагодженим діям тих, хто зголосився
допомагати постійно. Комендант Межигір’я
Денис Тарахкотелик та його заступник Андрій

Вишняк доклали максимум зусиль для розташування бійців «Січі» на території Межигір’я,
забезпечення організованим гарячим харчуванням, гарячою водою і загалом їх комфортним перебуванням на базі між ротаціями. Настоятель храму св. Володимира у Вишгороді
отець Богдан (Николин) духовно і матеріально з перших днів підтримував січовиків.
Саме отець Богдан у Київській міській
раді перед початком заходу прочитав молитву за Україну, за воїнів – живих і мертвих.
На урочистих зборах з нагоди третьої
річниці батальйону «Січ» було відзначено
Валентину Парчук, отця Богдана (Николина),
Андрія Вишняка Грамотами «За вагомий внесок в українську перемогу з нагоди третьої
річниці створення добровольчого батальйону «Січ» – від ВО «Свобода», Юрія Терзі від
МВС України – відомчою заохочувальною
відзнакою – нагрудним знаком «За відвагу в
службі» та Подякою від Київського міського
голови. Валентину Парчук відзначено також
за волонтерську діяльність Подякою від ВГО
«Яворина».
Тільки діючи спільно і не зупиняючись, ми
наблизимо перемогу над московським окупантом!
Слава Україні!
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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 6 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 Т/с «Байки Мiтяя»
14:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15 Т/с «Свати
- 5»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Площа Берклi»
09:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
10:45 Д/с «Марк Твен»
11:50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12:25, 20:20 Д/с
«Порятунок ферми»
14:10 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Х/ф «Останнiй
подарунок»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших

вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15, 03:00 Зiрковий
шлях
10:50 Т/с «Я житиму»
14:45, 15:30 Т/с «Долю не
обдуриш»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Х/ф «Халк»
ТОНіС
6:10, 16:55 «Формула
Пруста. А.Демиденко»
06:45, 23:50 «Кумири»
07:00, 14:20, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
15:15 «Вiдлуння»
15:50 Джазова школа.

«Performance big Band»
17:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Л. Успенська
20:05, 22:50 Людиназдобич
21:05 «Euroshow М.
Поплавського»
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:10 «Таке спортивне
життя. В. Терещук»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45 Готель Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
20:55 Рятiвники
23:00 Найгiрший водiй

країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
5:55, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Планета земля 2»
08:55 Х/ф «Наречена
мого друга»
11:00 «Україна має
талант!-7»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
8:25, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:15 Т/с «Детективи»
11:50, 01:45 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Лiнiя захисту»

23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:19 Kids Time
07:20 Х/ф «Маска Зорро»
10:00 Х/ф «Легенда
Зорро»
12:45 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
15:45 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
07:20 Скарб. ua
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00 Мистецтво
виживання
10:50 Земля приматiв
11:50 Мадагаскар:
зелений рай
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй

16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Вовчиця: шлях до
влади
18:00, 22:40 Походження
речей
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Гнiв небес
21:40 Рiчковi монстри
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Коли
природа завдає удар у
вiдповiдь»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30, 23:50 «Розсмiши
комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Дiвчина мого
найкращого друга»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Бiдна Liz»
11:10, 12:25 Х/ф
«Дiамантова рука»
15:15 «Жди мене»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Катя»
23:30 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «Тюряга»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:10 Х/ф «13-й
район. Цеглянi маєтки»
16:25 Х/ф «У пастцi часу»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Пес»
22:30 Свобода слова
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 22:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Маска нiндзя»
19:30 «Зловмисники»
20:15 Х/ф «Боксер»
23:05 Т/с «Теорiя брехнi
2»
00:00 Т/с «Теорiя брехнi
3»

ВI В ТО Р О К , 2 7 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 Т/с «Байки Мiтяя»
13:35, 14:55, 20:15, 21:15
Т/с «Свати - 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Чорне море»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Д/ф «Крiзь час i
слово. Iван Драч»
09:55 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
10:45 Д/с «Марк Твен»
11:50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12:25, 20:20 Д/с
«Порятунок ферми»
14:10 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Фольк-music
16:50 Т/с «Площа Берклi»
18:15 Новинний блок

21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 17:10 «Формула
Пруста. В. Дорош»
06:45, 22:00 DWВiзерунок дня
07:00, 14:15, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»

15:10 «Соцiальний
статус»
15:50 Джазова школа.
«Big Yellow Band»
16:25 Джазова школа.
Григорий Постой bigband
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Л. Успенська
22:20 «Таке спортивне
життя. Г. Рiзатдiнова»
22:45 Повiтрянi воїни
23:50 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45 Готель Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
20:55 Рятiвники

23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 Х/ф «Джентльмени
удачi»
10:20 «Україна має
талант!-7»
12:55 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагiтна
у 16»
НТН
6:10 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:35 Т/с
«Детективи»

12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:20 Х/ф «Васабi»
23:10 Х/ф «Сiнiстер 2»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Земля
приматiв
11:50 Природа
сьогодення
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса

15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Походження
речей
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Гнiв небес
00:30 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Коли природа
завдає удар у вiдповiдь»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
18:10 «Незвичайна наука»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши
комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с

«Катя»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:40 Бiльше
нiж правда
10:35 Х/ф «Тюряга»
12:35, 13:20 Х/ф «Алан
Квотермейн. У пошуках
Золотого мiста»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:10 Х/ф «Сахара»
17:45, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:20 Х/ф «Нiндзяубивця»
00:20 Х/ф «Нiндзя: Тiнь
сльози»
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 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 22:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
16:35 Х/ф «Спека»
19:30 «Зловмисники»
20:15 Х/ф «Великий
солдат»
23:15 Т/с «Теорiя брехнi
3»

С Е Р Е ДА , 2 8 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Кирило i
Мефодiй»
07:35, 16:45, 19:30 ТСН
08:20 Х/ф «Iнша жiнка»
12:20 Т/с «Байки Мiтяя»
13:35, 14:55, 20:15 Т/с
«Свати - 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
21:20 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
23:10 Х/ф «Ронiн»
UА:ПЕРШИЙ
7:35, 23:35 Вiд першої
особи
10:05 Д/ф «Любомир.
Бути людиною»
13:30 Фольк-music
15:50 Святковий концерт
БЕЗВIЗ
16:50 Д/ф «Голод до
правди»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Д/с «Порятунок
ферми»

21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
00:15 Концерт «Лише у
нас, на Українi»
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок
з Україною. День
Конституцiї
09:15 Зiрковий шлях
11:20, 15:20 Т/с «Точка
кипiння»
19:50 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Концерт. Музична
платформа
ТОНіС
6:55 DW-Вiзерунок дня
07:05 «Алло, лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:45 «Зимою i лiтом

мандруємо свiтом»
14:05 Концерт О.
Чубаревої «Сни
Роксолани»
16:35, 23:00 Повiтрянi
воїни
17:35 Творчий вечiр В.
Крищенка «Нехай буде
воля Твоя...»
20:45 «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
21:50 Концерт Михайла
Поплавського « Музика
рiдного дому»
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Х/ф «Трубач»
12:05 Одного разу пiд
Полтавою
20:55 Рятiвники
23:00 Найгiрший водiй
країни

00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:40 «Україна має
талант!-7»
11:55 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:45 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
8:20, 19:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:35, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 23:50 Т/с «Комiсар
Хельдт»

15:50, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
22:20 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:39 Kids Time
08:40 М/ф «Упс..: Ной
вiдплив!»
10:30, 00:30 М/ф «Ронал
- Варвар»
12:00 Х/ф «Лемонi Снiкет:
33 лиха»
14:00 Х/ф «Все можу»
15:40 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив з розшуку
домашнiх тварин»
17:30 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
19:00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2»
21:10 Варьяти
МЕГА
08:20 Таємницi дефiциту
11:10 Смертельний
двобiй

12:50 Гнiв небес
14:30 Метеоритна
загроза
15:30 Природа
сьогодення
18:20 Брама часу
20:50 Боїнг 747:
революцiя
22:50 Незвичайна наука
23:20 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Українцям українське!»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:15 «СТН»
15:10 Х/ф «Елеонора,
таємнича месниця»
17:10 «Ситуацiя»
18:10 «Незвичайна наука»
19:20 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Концерт П.
Зiброва «У нас є все»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с

«Катя»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:35 Х/ф «Алан
Квотермейн. У пошуках
Золотого мiста»
12:30, 13:20 Х/ф «Сахара»
12:45 Факти. День
15:10 М/ф «Нiкчемний Я»
16:55 М/ф «Нiкчемний
Я - 2»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:05 Х/ф «Широко
крокуючи»
22:35 Х/ф «Широко
крокуючи-3. Правосуддя
одинака»
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:50 Драйв
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
19:20 Х/ф «Тактична
сила»
21:05 Х/ф «Тиждень акул»
22:50 Т/с «Теорiя брехнi
3»
23:45 «Територiя обману»

ЧЕ ТВ Е Р , 2 9 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 Т/с «Байки
Мiтяя»
13:00 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:10, 21:10 Т/с «Свати
- 6»
22:10 «Право на владу
2017»
23:40 Х/ф «Принцеса
Монако»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
09:50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
12:25, 20:20 Д/с
«Порятунок ферми»
13:40 Слiдство. Iнфо

14:10 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний
блок
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

6:05, 17:10 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
06:50, 23:50 «Кумири»
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:50 Джазова школа.
«Парад Бiг-бендiв»
16:25 Джазова школа. С.
Горюнович - Лора Лайнс
18:55 В гостях у Д.
Гордона. С. Урсуляк
21:20 «Вiдлуння»
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:20 «Таке спортивне
життя. Олег Верняєв»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка
вампiрiв»
12:20, 18:50 Казки У Кiно

12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45 Готель Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, що
читає думки - 3»

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Україна має
талант!-7»
11:55 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:40 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
23:45 Х/ф
«Суперфорсаж»

НТН
7:45, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
10:50 Вовчиця: шлях до
влади
11:50 Природа
сьогодення

13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Походження
речей
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Гнiв небес
21:40 Мистецтво
виживання
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Незвичайна
наука»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10 «Жива
природа»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»

21:25 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай

одружимося»
10:10, 12:25 Т/с «Катя»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Катя»
23:30 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний
фронт
11:25, 13:20 Х/ф «Широко
крокуючи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45, 21:20 Т/с «Пес»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
22:15 Х/ф «Вiрус»
00:05 Х/ф «Червона
спека»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time

06:45, 18:45 Мiсцевий час
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 22:50 «Територiя
обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «Тактична
сила»
19:20 Х/ф «Супер циклон»
21:05 Х/ф «Подвiйна гра»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 2»
10:45 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 Т/с «Байки Мiтяя»
13:35, 14:55 Т/с «Свати
- 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:45 «Лiга смiху 2»
00:50 «Вечiрнiй Київ»
UА:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
09:50 Концерт БЕЗВIЗ
12:25, 20:20 Д/с
«Порятунок ферми»
14:10 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура

19:15 Д/с «Увесь цей
джаз»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:20 С/р «Слiдами
Грантоїдiв. Ч. 2»
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 16:50 «Сальваторе

Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
07:05, 14:05, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:55 «Будьте здоровi!»
15:00, 21:20 «Вiдлуння»
15:40 Джазова школа
16:30 Джазова школа.
«Jazz Do It» Аня Зайченко
и Соня Ситник
18:55 В гостях у Д.
Гордона. С.Урсуляк
20:00 Повiтрянi воїни
22:10 Концерт Т.
Пiскарьової «Я люблю»
00:00 «Нiч чорних
краваток»

14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50 Країна У
20:00 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
22:15 Х/ф «Гiрше не буде»
00:00 Х/ф «Мiльйони»

ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:40 Х/ф «Бойовик
Джексон»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45 Одного разу пiд
Полтавою
13:45 Готель Галiцiя

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»

СТБ
8:10 Х/ф «Сестронька»
10:05 Х/ф «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Знак долi»
20:45, 22:45 Х/ф
«Лабiринти кохання»
23:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 21:30 Т/с «Той, що
читає думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
10:30, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац
21:30 Х/ф «Погоня»
23:10 Х/ф «Все можу»
МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Земля
приматiв
11:50 Природа
сьогодення
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища

18:00, 22:40 Походження
речей
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Гнiв небес
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна

Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
17:50 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
10:10 Т/с «Катя»
12:25 Т/с «Катя»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Дитина на

листопад»
23:50 Х/ф «Дама з
папугою»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Широко
крокуючи-3. Правосуддя
одинака»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «На трьох»
00:35 Х/ф «Червона
спека»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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, 22:00,

23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з А.
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:35 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Х/ф «Дракано»
16:50 Х/ф «Подвiйна гра»
19:20 Х/ф «Бурова»
21:10 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

С УБОТ А , 1 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:50, 19:30 ТСН
07:45 «Грошi»
09:00, 23:15 «Свiтське
життя»
10:00 «Таємний код вiри»
10:55 Т/с «Матусi»
11:20 Т/с «Пiзнє каяття»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Знай наших»
00:15 «Лiга смiху 2»
UА:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:25 М/с «Книга
джунглiв»
11:15 Фольк-music
12:25 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
17:40 Український корт
18:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:25 Чоловiчий клуб
21:00 Новини

21:30 Розсекречена
iсторiя
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:15 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14:00, 15:20 Т/с
«Найщасливiша»
17:50, 19:40 Т/с «Бiлий
налив»
22:10 Х/ф «Паперовi
квiти»
00:10 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Волга - Волга»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
11:25 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
16:05 Концерт Вiталiя
i Свiтлани Бiлоножкiв

та вiдомих зарубiжних
артистiв
20:30 Концерт М.
Поплавського
21:45 «М. Мерсьє.
Заручниця кохання»
22:45 «М.Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
23:45 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:20 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:50 М/ф «Болт та Блiп
спiшать на допомогу»
12:10, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
15:55 Х/ф «Гiрше не буде»

17:35 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Першi сiм
рокiв»
СТБ
6:05 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Хата на тата»
13:10 «Вагiтна у 16»
15:10 Х/ф «Знак долi»
17:15 Х/ф «Лабiринти
кохання»
19:00 Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
23:10 Х/ф «Екiпаж»
НТН
6:00 Х/ф «Де ви, лицарi?»
07:15 Х/ф «Два капiтани»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
15:40 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»

19:30 Х/ф «Бомжиха»
21:20 Х/ф «Ганмен»
23:30 Х/ф «Обитель
диявола»
НОВИЙ КАНАЛ
06:45 Ревiзор
10:00 Страстi за
Ревiзором
12:20 Т/с «CашаТаня»
15:20 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
17:00 Х/ф «Васабi»
18:50 Х/ф «Супер 8»
21:00 Х/ф «Елiзiум»
23:10 Х/ф «Марс атакує!»
МЕГА
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Смертельний
двобiй
11:40 Завоювати небо
13:30 Британiя: II свiтова
15:50 Природа
сьогодення

21:10 Титанiк:
народження легенди
22:20 Проклiн двiйникiв
Титанiка
23:30 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:15 Концерт М.
Поплавського
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:20 Х/ф «Виправити
Пiта»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Iп Ман:
народження легенди»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:10 М/ф «Нiко 2»
11:30 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:10 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Гусарська
балада»
08:15 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
10:00 Док. проект «Н.
Мордюкова. Як на свiтi
без кохання прожити»
10:50 Х/ф «Рiдня»
12:50 Х/ф «Вокзал для
двох»
15:30, 20:30 Т/с «Чотири
пори лiта»

20:00 «Подробицi»
23:20 Х/ф «Вiк Адалiн»
ICTV
8:50 Я зняв! Прем’єра
09:45 Т/с «На трьох»
12:45 Факти. День
13:00 М/ф «Нiкчемний Я»
14:35 М/ф «Нiкчемний
Я - 2»
16:20 Х/ф «Ледi-яструб»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Парк юрського
перiоду»
22:30 Х/ф «Парк юрського
перiоду-2»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:15 Про вiйсько
18:35 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Зловмисники»
09:40 Д/п «Помста
природи»
13:30 «Цiлком таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17:15 Х/ф «Дракони
Камелота»
18:30 Х/ф «Мега-акула
против Меха-акули»
20:15 Х/ф «Вiдкрите
море: Новi жертви»
22:00 Х/ф «Гра на
виживання»
23:55 «Територiя обману»

НЕДIЛЯ, 2 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:05 Т/с «Пiзнє каяття»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Розсмiши комiка
2017»
10:55, 12:00, 13:00,
14:05, 15:45, 16:55 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
18:30 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Вирок
iдеальної пари»
01:05 Х/ф «Принцеса
Монако»
UА:ПЕРШИЙ
7:05 Вiд першої особи
09:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:55 Х/ф «Одержимiсть»
12:00 Театральнi сезони
12:30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14:50 Фольк-music
16:40 Х/ф «Джейн Ейр»

18:45 Х/ф «Мадам
Нобель»
21:00 Новини
21:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Дорога в
порожнечу»
15:00 Х/ф «Паперовi
квiти»
17:00, 20:00 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
19:00 Події тижня з
Олегом Панютою
21:45 Т/с
«Найщасливiша»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Цирк»
11:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:15 «М. Мерсьє.
Заручниця кохання»
17:15 «М. Демонжо.

Мiледi з українським
корiнням»
18:05 Концерт М.
Поплавського
20:10 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
20:55 «Шеф-кухар
країни»
21:55 Ювiлейний концерт
В. Гришка за участю Т.
Гвердцителi
00:00 «Нiч чорних
краваток»

СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»
11:10 «Планета земля 2»
12:10 Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
16:20 Х/ф «Екiпаж»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла 3»

ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:10 М/ф «Битва за
планету Терра»
11:30 Х/ф «Першi сiм
рокiв»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Трубач»

НТН
6:10 Х/ф «Американський
дiдусь»
07:45 Т/с «День гнiву»
11:10 Х/ф «Бомжиха»
13:00 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
14:30 «Легенди карного
розшуку»
15:50 «Склад злочину»
17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
22:15 Т/с «Головний
калiбр»
НОВИЙ КАНАЛ

7:10 Х/ф «Джунглi у
пошуках Марсупiламi»
09:10 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив з розшуку
домашнiх тварин»
11:00 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
12:40 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2»
14:50 Х/ф «Марс атакує!»
17:00 Х/ф «Елiзiум»
19:00 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
21:00 Х/ф «Пандорум»
23:10 Х/ф «Сигнал»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Новi технологiї
вiйни
11:40 Боїнг 747:
революцiя
13:30 Титанiк:
народження легенди
14:40 Проклiн двiйникiв
Титанiка
15:50 Природа

сьогодення
21:10 Британiя: II свiтова
22:20 Перл Харбор
23:30 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Україна М.
Поплавського»
15:35 Х/ф «Iп Ман:
народження
легенди»
17:25 «Якiсне життя»
17:55 Х/ф «Цiна солi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Межа»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,

«ПОСТЕЛЬКА» РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47

Вважати недійсним втрачений Державний акт на право приватної власності на землю І-КВ № 006847, виданий
на ім’я Любові Сергіївни ВЛАСЕНКО
Старопетрівською сільською радою
народних депутатів від 04.07.2000 р.
№ 62. Земельна ділянка розташована на території с. Старі Петрівці, вул.
Юрківська. Акт зареєстровано в Книзі
записів державних актів на право приватної власності на землю № 333 від
19.10.2000 р.

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ,
з/п – 5 000 -7 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

Продаємо дрова, сухі.
Дубові, різних порід.
Тел: (068) 887-40-69

Вишгородське МКП
«Водоканал» запрошує
на роботу чоловіків
за спеціальностями:
— СЛЮСАР
АВАРІЙНОВІДНОВАЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ;
— ЕЛЕКТРОМОНТЕР;
— ВОДІЙ;
— МАШИНІСТ
ЕКСКАВАТОРА.
Довідки за
тел: (04596) 23-354

ПЕРЕТЯЖКА
ТА РЕМОНТ МЕБЛІВ.
Тел: (068) 940-90-52

Шукаю роботу у сфері державної служби або органів
місцевого самоврядування.
Тел: (050) 285-22-86

Потрібен ВАНТАЖНИК-РІЗНИК
на металобазу. Офіційне
працевлаштування, повний соц.
пакет, гідна заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

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

що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:25 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 М/ф «Нiко 2»
12:20 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Королiвська
регата»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Готель
романтичних
побачень»
13:50 Т/с «Повернешся поговоримо»
17:20, 20:30 Т/с «Тiльки
не вiдпускай мене»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Рiдня»
00:00 Х/ф «Вокзал для

двох»
ICTV
6:15 Т/с «Вiддiл 44»
09:35 Х/ф «Боєць»
11:20, 13:00 Х/ф «Ледiяструб»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Парк юрського
перiоду»
16:25 Х/ф «Парк юрського
перiоду-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Парк юрського
перiоду-3»
22:25 Х/ф «Загублений
свiт»
00:05 Х/ф «Хранителi»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 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, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин

07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
08:30 Феєрiя мандрiв
09:10 Гра iнтересiв
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:10 Х/ф «Дракони
Камелота»
17:45 Х/ф «Воїниохоронцi»
19:25 Х/ф «Списаний»
21:00 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно – квартиру, видане на ім’я Кирила Миколайовича
ГУБАРЄВА. Квартира розташована за адресою: Київська область,
Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шкільна, 7/1, кв. 6. Підстава
виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, 2-100,
26.01.2012, Вишгородська районна державна нотаріальна контора.
Вважати недійсним втрачений
паспорт ТТ 145450, виданий Подільським РВ ГУДМС України в
місті Києві 17.04.2013 р. на ім’я
Любові Сергіївни ВЛАСЕНКО

Вважати недійсним втрачений
паспорт МЕ 795249, виданий
Подільським РУГУ в м. Києві
23.01.2007 р. на ім’я Романа Васильовича КУЧЕРЯВОГО

Вважати недійсним втрачений
акт на право власності, серія ЯК
№ 762819 від 25.12.2009 р., виданий на ім’я Надії Володимирівни НОВІКОВОЇ.

Вважати недійсним втрачений
акт на право власності, серія ЯК
№ 762825 від 25.12.2009 р., виданий на ім’я Ольги Григорівни
БОНДАРЕНКО

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 432) на ім’я Олександра
Миколайовича МИШКОВСЬКОГО

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 262) на ім’я Петра
Григоровича СИДОРЧУКА

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому відленні
поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Мозаїка
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P. S.
Всю зиму
виделкою
їла кефір...
худла до літа...
літа нема

Ïî ãîðèçîíòàë³:
7. Çâåðíåííÿ äî Áîãà.
9. Çîáðàæåííÿ ëþäèíè.
10. Ïîøòîâèé çíàê.
11. ×îëîâ³÷èé ãîëîñ.
12. Ïîñóäèíà äëÿ ïðàííÿ.
13. Áåðåñò.
16. Øàðô.
18. Øàõðàéñòâî.
20. Ïîêð³âåëüíèé ìàòåð³àë.
21. Îðãàí³çì ëþäèíè.
22. Äîðîñëà êîìàõà.
24. ²êîíà.
27. Òðè ì³ñÿö³.
32. "Îáëè÷÷ÿ" áóä³âë³.
33. Øê³ëüíèé ñò³ë.
34. Íåâåëèêà ãîðà.
35. Êîìàõà-õèæàê.
36. Ïîâòîðåííÿ õâîðîáè.

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із
професійним святом –
Днем державного службовця !
Люди, які обирають
державну службу, заслуговують на глибоку повагу,
адже на їхніх плечах – нелегка ноша відповідальності за добробут
та майбутнє нашого народу. Пам’ятайте,
що довіра до влади починається з державного службовця, який має відігравати роль
посередника між нею і людьми, гнучко реагувати на запити сучасного суспільства.
Одним із основних пріоритетів націо-

Вітаю

Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64

Є така професія — лікарі! Але є лікарі
від Бога! Їх небагато, але ми знаємо, що у
Вишгородській центральній районній лікарні працюють саме такі.
Ми поздоровляємо з професійним святом усіх лікарів, медичних сестер, санітарів,
працівників районної організації Товариства
Червоного Хреста України, які зустрічають
нас доброзичливо, з розумінням і повагою.

Ви творите диво — даєте людям надію на
здоров’я, продовження життя.
Зичимо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, успіхів, миру та злагоди.
Уклін вам за важку працю, самовідданість
та професіоналізм.
Вишгородська міська рада ветеранів

ЧЕМПІОНАТ ІЗ ТРИАТЛОНУ
1 липня 2017 р. у м. Вишгороді — відкритий
чемпіонат України з триатлону на олімпійській
дистанції: етап плавання (акваторія Київського
водосховища), велоетап (вул. Ватутіна, вул. Межигірського Спаса, вул. Шолуденка), етап бігу (набережна Київського водосховища, алея С. І. Поташника).
Цього дня З 13:00 ДО 17:00 БУДЕ ПЕРЕКРИТО
РУХ АВТОТРАНСПОРТУ ВУЛИЦЯМИ ВАТУТІНА,
ШОЛУДЕНКА ТА МЕЖИГІРСЬКОГО СПАСА.
Приходьте та підтримайте учасників змагань!

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

З професійним святом!
ну відповідальність за стан справ у суспільстві.
Бажаю вам невичерпної енергії, нових
звершень і здобутків в ім’я великого майбутнього України.
Нехай кожен день вашого життя буде щасливим і радісним, а родинне тепло і затишок
допомагають у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.
Сердечно зичу вам і вашим рідним світлих
життєвих обріїв, добра та щастя.
З повагою
депутат Київської обласної ради
Роман БУКОВСЬКИЙ

ПОТРІБЕН ДИСПЕТЧЕР з досвідом роботи на харчове виробництво. Графік роботи: 7 днів через 7.
Заробітна плата – 5 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

нальної політики є реформування державного управління, забезпечення прозорості
в процесі прийняття владних рішень. Ці
зміни покликані підвищити авторитет державної служби в Україні та піднести імідж
нашої держави на міжнародній арені. Тож,
нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громадян. Бажаю, щоб кожен день вашого
життя був щасливим і радісним, а родинне
тепло і затишок допомагали у виконанні
почесного і відповідального професійного
обов’язку.
З повагою
заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

Висловлюю
найщиріші слова подяки
всім державним службовцям, які з повною
віддачею працюють на
користь жителів Вишгородського району!
Державний
службовець — це особлива
професія, яка потребує
самовідданості та бажання служити людям.
Адже, з одного боку, ви володієте широкими
повноваженнями, а з іншого — несете подвій-

Ïî âåðòèêàë³:
1. Ìàëåíüêå áëþäå÷êî äëÿ âàðåííÿ.
2. Öèòðóñ.
3. Áðàçèëüñüêèé òàíåöü.
4. Ð³äêå ò³ñòî.
5. Ãðîøîâå ïîêàðàííÿ.
6. Áîðæíèê.
8. Ïñóäèíà äëÿ ñì³òòÿ.
14. Àíãë³éñüêèé àäì³ðàë.
15. Ñòàðîâèííå óêð³ïëåííÿ.
17. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä.
19. Çàâàðíå ò³ñòå÷êî ç êðåìîì.
23. Ìåòèëîâèé ñïèðò.
25. Ëþäèíà áåç ãðîìàäÿíñòâà.
26. Á³ã êîíÿ.
28. Çà äîïîìîãîþ éîãî ïåðåì³ùàþòü ÷îâåí.
29. Ñîëÿíèé ðîç÷èí.
30. Çàïàë, çàâçÿòòÿ.
31. Ñòîëèöÿ Ôðàíö³¿.

Для роботи в таксі
потрібен диспетчер
(25-55 років) (робота вдома).

Вишгород

Зі святом!

Для роботи в таксі потрібні водії
зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64
У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород) запрошує на роботу
за такими професіями:
- маляр порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 10 000 грн. Навчаємо;
- помічник маляра порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- оператор ламінаційної лінії (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- жінки в цех декорування
з/п - від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57; (044) 239 – 24 - 50, Віталій Миколайович

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ» НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
— газоелектрозварювальники;
— оператори верстатів з ЧПК;
— слюсарі механо-складальних робіт;
— слюсарі-ремонтники.
Заробітна плата — від 8 000 грн + соцпакет (безкоштовне харчування, безкоштовна перевозка на роботу і з роботи:
Димер-Вишгород, Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою: м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36,
(04596) 22-457 (відділ кадрів)

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
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Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній
основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00
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