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ФОТОмить

Слава Україні!

Випускні вечори і рожеві світанки
27 червня красиво, урочисто попрощалися із шкільним життям 135 випускників навчальних
закладів Вишгорода, 228 учнів закінчили 9-ті класи.
В арсеналі випускників – сім золотих і п’ять срібних медалей.
Нині у кожного, хто отримав загальну середню освіту, – важливий етап життя, вирішальний
крок у самостійне майбутнє.
Більше фото див. на сайті газети

Благоустрій

Нагороди за мужність
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Відкрито новий бювет
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«Захищати суверенітет та цілісність держави – священний
обов’язок кожного громадянина
України» («Конституція України»)
Цій темі була присвячена зустріч у Вишгородській міській
раді.
Міський голова Олексій Момот зустрічав керівництво Всеукраїнського союзу громадських
об’єднань учасників бойових дій,
АТО, ветеранів військової служби та
правоохоронних органів, зокрема,
заступника голови організації посла миру ООН Анатолія Кремнєва
та полковника МВС Валерія Богатирьова. За дорученням голови організації генерала-полковника Віктора Палія з нагоди Дня Конституції
України Анатолій Кремнєв привітав
громаду міста і вручив нагороди та
відзнаки.
Нагрудним знаком «Волонтер
України» нагородив Олексія Момота

– за особисту мужність, стійкість,
незламність духу, вірність ідеалам
честі та гідності, за значний внесок
у справу захисту державного суверенітету та цілісності України, підтримку інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, ветеранів,
пенсіонерів та членів їх сімей.
Відзнаками «За мужність» нагороджені полковник Збройних сил
України, командир окремого мотопіхотного батальйону «Київська
Русь» комбат Олексій Савич та капітан медичної служби 1-ї медичної
роти ім. Пирогова Василь Яковенко.
А відзнакою «За заслуги» – радник
міського голови, президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев.
Вишгородському міському голові Володимир Кремнєв подарував
унікальне видання книги «Козацьке
братство. Лицарі України».
Присутніх привітав районний
військовий комісар Микола Прибора з побажаннями миру, добра та
злагоди.
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Засади Конституції – для позитивних змін

Вишгород
Влада і громада

Першою вітчизняною конституцією вважається Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Тому ми можемо пишатися
тим, що ця Конституція, прийнята 5 квітня 1710 року, була
однією з перших у Європі та світі. Адже конституцію Сполучених Штатів Америки було схвалено лише 1787 року,
Франції та Польщі – 1791-го.
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

27 червня з нагоди Дня Конституції України біля адмінбудівлі у Вишгороді відбувся урочистий мітинг за участі
Вишгородської райдержадміністрації, районної ради,
міської ради та громадськості.
Вітаючи громаду з державним святом, голова ВРДА Вячеслав Савенок подякував кожному за особистий внесок у
розбудову нашої держави, побажав невичерпної наснаги,
життєвих успіхів, зазначивши, що Основний Закон України
1996 року базується на багатовіковому українському державотворенні та увібрав найкращий світовий досвід, що дало
можливість розкрити увесь потенціал нашої країни, можливість розвиватися, зокрема в аспекті законотворення. Тож
треба бути гідними цієї мети, до якої йшло багато поколінь,
навчитися поважати і неухильно виконувати Конституцію та
інші Закони, кожному на своєму місці сумлінно та чесно працювати для зміцнення держави, населеного пункту, в якому
живемо. Тоді конституційні засади обов’язково увійдуть у життя нашого суспільства конкретними позитивними змінами.

Державне свято

Засідання Верховної Ради щодо прийняття Основного
Закону тривало цілу добу. 27 червня 1996 р. парламент вирішив розглядати проект на одному засіданні без перерв. У
результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної
24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування відбулося о 9:20 28 червня
1996 р.
Після безсонної ночі нардепам влаштували скромний
банкет з цукерками і шампанським.
Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Відкрито новий бювет
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Благоустрій

У переддень національного свята — Дня Конституції –
біля будинку № 3-а по вул. Дніпровській у Вишгороді відкрито новий бювет питної води. Цей об’єкт споруджено на
місці занедбаного автомобілістами трикутника.
Введення в експлуатацію цієї артезіанської свердловини
відбулося без пафосу, натомість міський голова Олексій Момот вільно спілкувався з жителями навколишніх будинків.
Слід зазначити, що вода до бювету надходить із глибини 138 метрів сеноманського водоносного горизонту. Саме
він згори захищений потужним пластом крейдяного періоду,
тому його вода характеризується високою якістю і постійним
хімічним складом. До речі, саме сеноманські води використовуються виробниками харчових продуктів.
— Свердловина побудована каскадним методом і таким
чином захищає воду від проникнення менш якісної з верхніх
горизонтів, — розповів Володимир Маліков, керівник «Дніпробурсервісу», організації, яка споруджувала цей об’єкт.

Степанія СІДЛЯР, координатор
Духовно-просвітницького центру
«Спадщина», радник голови
Вишгородської РДА
15 липня 2017 р. об 11:00 у м. Вишгороді (на вул. Шолуденка, 6-г) відбудеться урочисте відкриття пам’ятної
дошки кобзарю, композитору, співаку, виконавцю авторських пісень Віктору Лісоволу (21.02.1931-05.04.2013
рр.).
Віктора Лісовола породила земля
Полтавська (смт Семенівка). А на вічний спочинок митця прийняв старовинний княжий Вишгород...
Непростими були життєві дороги Віктора Лісовола. Здобувши вищу освіту
у Харківському інституті механізації с/г
(1957 р.), він ще на початку студентської юності (1953 р.) виступав із піснями як автор-виконавець.
Усе подальше життя В. Лісовола
було спрямоване до мистецько-духовного навчання і удосконалення, зокрема у студії кобзарського мистецтва
при Українському музично-хоровому
товаристві (1973 р.). Згодом — навчання при капелі бандуристів України
(Київ, 1988 р.). А водночас (1987-1991
рр.) працював артистом-виконавцем у
цьому славетному колективі бандурис-

Влас. інф.
29 червня відбулася зустріч міського голови Олексія Момота з активом міської ради ветеранів. Мер запропонував
провести її у формі діалогу: запитання — відповідь. Ветеранів цікавили всі аспекти міського життя: квартирні питання,
дотримання чистоти на вулицях міста, зокрема, на головній
площі у вихідні дні, встановлення додаткових «лежачих поліцейських» на жвавих магістралях, удосконалення графіка
руху автобусного маршруту № 1, кронування і висадки нових
дерев.
Прозвучало багато конкретних запитань про ремонт окремих будинків і прилеглої до них території, про подальшу долю
будівництва житлового комплексу за школою № 3 та інші
питання, які турбують громаду. Говорили і про перспективи
об’єднаної громади, словом, діалог відбувся у діловій і конструктивній атмосфері. Тим більше, що Олексій Момот відповідав на кожне запитання дуже конкретно. Зустріч тривала
набагато більше запланованого часу, але вона була варта
цього.

Фіскальна служба інформує

Труби у свердловині теж італійські, з нержавіючої сталі. Отже, якість гарантована на довгі роки. Додамо, що нова
свердловина підключена до системи водопостачання будинків
і в разі аварії вода може безперебійно подаватися у квартири.
Через тиждень «Дніпробурсервіс» має здати в експлуатацію ще один бювет на «Галявині казок».

Пам’яті Віктора Лісовола
Духовність

Діалог мера з ветеранами

тів-капелян.
Творча мистецька біографія Віктора Лісовола
пов’язана і ще з одним унікальним київським колективом — хором «Гомін» під
керівництвом
Леопольда
Ященка.
У 2008 р. Віктор Лісовол
отримав звання заслуженого працівника культури
України.
Найкращі його мелодії
були створені як на слова
поета Вадима Крищенка («Кришталеві
чаші»), так і на народні слова («Кину
пером, лину орлом»), на слова українських поетів-класиків Т. Шевченка
(«Нащо мені женитися»), П. Куліша
(«До кобзи»), на поезії наших сучасників — М. Томенка («День мине і ніч сумна настане»), І. Драча («Та летіла гуска
додому»), В. Баранова («До українців»),
Д. Павличка («Чого ти мною так гордуєш?», «Вставай, народе»), М. Подоляна
(«Краплина»).
Ще у молоді роки (60-і ХХ ст.) Віктор
Лісовол написав мелодію на слова поета В. Крищенка «Наливайте, браття,
кришталеві чаші». Пісня, як то кажуть,
пішла в народ. Співали її професіонали
і аматори, неодноразово вона звучала
на Українському радіо і різноманітних
зібраннях.

Під звуки мелодії
цієї пісні крокувало
українське військо. І що
найдивовижніше — уже
в сприйнятті сучасників
Віктора Лісовола —
вона стала народною.
А це найвища нагорода
для її авторів — Вадима Крищенка та світлої
пам’яті Віктора Лісовола.
Саме як українську народну цю пісню
сприйняв всесвітньо відомий польський кінорежисер Єжи Гофман
та увів її до свого кінофільму «Вогнем
і мечем». І вона стала відомою в усьому світі. Відблиск тієї всесвітньої слави
навічно закарбує імена українського поета Вадима Крищенка та мелодиста Віктора Лісовола…
Запрошуємо жителів, гостей м.
Вишгорода на урочисте відкриття
пам’ятної дошки Віктору Лісоволу —
кобзарю, мелодисту, співаку до останніх своїх днів, жителю м. Вишгорода
(мешкав у будинку на вул. Шолуденка,
6-г). Дійство відбудеться 15 липня ц.
р. об 11:00 год.
Фінансову підтримку у виготовленні
пам’ятної дошки та організації презентаційних заходів події надав меценат,
депутат Вишгородської міської ради,
голова БФ «Покоління» В. П. Виговський.

Торгівля алкоголем
та тютюном – за ліцензією
ГУ ДФС у Київській області
Надаємо відповіді на запитання, що найчастіше виникають у суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами.
Які документи необхідно подати для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами?
Для отримання такої ліцензії необхідно подати:
– заяву довільної форми (з обов’язковим зазначенням
адреси місця торгівлі; переліку реєстраторів розрахункових
операцій, книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, а також інформацію про них (модель, модифікацію, заводський номер, дату виготовлення, виробника);
реєстраційних номерів посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дати початку їх обліку в органах ДФС);
– копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату коштів за ліцензію;
– опис документів, що надаються для отримання ліцензії.
Куди необхідно подати документи?
Документи подаються до: центру обслуговування платників Головного управління ДФС у Київській області (м. Київ,
вул. Народного ополчення, 5-а); центру обслуговування платників за місцем реєстрації об’єкта торгівлі.
Який термін розгляду документів?
Термін розгляду документів – 10 календарних днів від дня
їх одержання.
Де отримати ліцензію?
Ліцензія видається центром обслуговування платників Головного управління ДФС у Київській області (м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а); центром обслуговування платників
за місцем реєстрації об’єкта торгівлі.

Суспільство

Вишгород
Децентралізація
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Стратегічне завдання міста — об’єднання громад

Сергій ПІНЧУК,
голова постійної комісії
з питань стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту та зв’язку
Вишгородської міської ради
З часів перемоги Революції Гідності багато
що змінилося в Україні.
Країна ще з 2014 року
обрала чіткий курс на децентралізацію фінансів
та повноважень, реформу місцевого самоврядування та адміністративно-територіального
устрою. Ще декілька років тому важко було уявити, що в структурі місцевих органів самоврядування
можуть бути міграційна, реєстраційна
служби, підрозділи архітектурно-будівельного контролю та інше.
Щорічне значне зростання демонструють
місцеві бюджети всіх рівнів. У 2016 році, у
порівнянні із 2015-м, власні надходження
(без урахування міжбюджетних трансферів)
зросли на 149,3 %. За січень-травень 2017
р., у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, знову спостерігається зростан-

Установчий з’їзд вчених
Влас. інф.
Ці слова належать видатному вченому,
біохіміку, організатору науки, президенту
Національної Академії Наук України в 19461962 роках Олександру Володимировичу
Палладіну.
Під таким девізом 22 червня в Києві
відбувся установчий з’їзд Громадського
об’єднання «Асоціація прогресивних вчених України», в роботі якого взяли участь
130 делегатів із різних областей нашої держави.
З доповіддю на тему: «Роль громадського
об’єднання «Асоціація прогресивних вчених
України» по реалізації глобальних цілей сталого розвитку суспільства, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році, виступив І.
Г. Бурдак, голова організаційного комітету,
академік Української академії наук, доктор
економічних наук, професор, письменник.
З’їзд затвердив Статут Асоціації і прийняв
програму діяльності до 2030 року та розглянув
організаційні питання.
Обрана президія асоціації у складі 17 осіб.
Президентом асоціації обраний голова
оргкомітету І. Г. Бурдак, першим віце-президентом — С. В. Куніцин, народний депутат
України, кандидат економічних наук, заступник голови комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Головним вченим секретарем обраний
наш земляк Л. Г. Шморгун, академік Української академії наук, доктор економічних наук,
професор.
До складу президії увійшла В. В. Литовченко, кандидат історичних наук, директор
Вишгородського історико-краєзнавчого заповідника.
Редакція щиро вітає наших шановних
земляків з цим високим обранням, бажає їм
творчих успіхів у важливій справі — розвитку
національної науки!
Подаємо в повному обсязі доповідь академіка І. Г. Бурдака.
***
Шановні друзі, колеги, делегати нашого
установчого з’їзду!
Щиро вітаю вас за участь у нашому з’їзді,
який проходить у дуже складній політичній і
соціально-економічній ситуації України, що
зобов’язує нас з високою громадянською відповідальністю ставитись до якісної, продуктивної, результативної його роботи, прийняття
актуально важливих, змістовних рішень, зокрема, по затвердженню Статуту, програми
діяльності Асоціації на період до 2030 року,
виборів керівних органів.
У доповіді я намагатимусь максимально
викласти основні положення проекту Програми.
Наш видатний вчений, біохімік, організатор науки, академік Національної Академії
наук, президент Академії в 1946-1962 роках
Олександр Володимирович Палладій говорив:
«Сильна наука - міцна держава!»

ня – на 134,3 %. Багато місцевих рад по всій
Україні почали накопичувати та акумулювати бюджетні кошти – станом на 01.01.2017 р.
на казначейських рахунках органів місцевого самоврядування знаходилось більше 33
млрд грн. Тому державні стратегічні напрямки реформ є позитивними для розвитку всієї
системи місцевого самоврядування в Україні.
Реформа місцевого самоврядування та
процеси децентралізації вже мають вагомі
результати. Це і суттєве збільшення місцевих бюджетів, і підвищення спроможності
місцевої влади вирішувати більшість питань
громад у різних сферах: медицині, освіті,
розбудові інфраструктури, наданні адміністративних, комунальних та інших послуг.
Але, на жаль, у реформи все ще є багато
противників, які, намагаючись залишити
стару, зручну для них, а не для мешканців
громад систему, не нехтують інформаційними маніпуляціями, поширенням міфів, спрямованих на дискредитацію змін, що впроваджуються. Це не шкодить тим, хто вірить у
децентралізацію і втілює реформу, але заважає приймати правильні рішення тим, хто
усе ще сумнівається.
Стосовно нашого славетного красеняВишгорода, на мій погляд, ми ще не в повній
мірі скористалися всіма можливостями де-

централізації. Особливо – з точки зору перспектив, які відкрилися перед Вишгородом з
моменту прийняття Верховною Радою України Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у лютому 2015 року.
Сьогодні все частіше наша громадськість і спільнота задаються питанням
щодо подальшого стратегічного розвитку
міста Вишгорода. З одного боку, ми бачимо
подальше зовнішнє покращення міста, намагання керівництва та депутатського корпусу вирішувати нагальні питання сьогодення, а з іншого – наочно відчувається різниця
між збільшенням населення, новим житловим будівництвом та темпами створення нових закладів шкільної і позашкільної освіти,
культурно-масових закладів і установ.
І шлях розв’язання цієї проблеми, на мій
погляд, одночасно і простий, і складний – це
створення Вишгородської об’єднаної громади та отримання обласного статусу, відповідних повноважень та значне збільшення
фінансової спроможності бюджету майбутньої громади. Цей шлях простий – тому що
він зрозумілий, нагальний, чіткий по процедурі процесу створення об’єднаної громади.
Та складний, тому що потребує взаємних
прагнень до цього не тільки міської, але й
суміжних сільських громад.

Два місяці тому ми вже проходили
процес ініціації створення Вишгородської
об’єднаної територіальної громади. На
жаль, ця спроба виявилася невдалою, але
цей процес треба продовжувати, бо іншого
шляху в міста немає. Та й адміністративнотериторіальна реформа набула незворотнього напрямку – в Україні вже об’єдналися
413 громад, площа яких більша за Угорщину чи Португалію.
Вважаю, як громадянин, як депутат, як
голова комісії, яка є визначальною з питань
стратегії розвитку міста, – для Вишгорода
шанс створити в цьому році Вишгородську
об’єднану громаду ще не втрачений. Навпаки – це перше й головне завдання міської
ради, від якого залежить, в якому статусі та
з якими фінансовими можливостями Вишгород зустріне новий, 2018 рік. Чи це буде
місто районного значення із бюджетом 130140 млн грн, чи це буде об’єднана громада
з обласним статусом та бюджетом 270-280
млн грн. Саме в тому полягає сприйняття
стратегії розвитку. Необхідно вже сьогодні
міркувати та планувати подальший напрямок руху, зростання загального благополуччя пересічних мешканців та створення
реальних можливостей по розв’язанню соціально-економічних проблем і викликів часу.

Сильна наука — міцна держава!
Проектуючи це визначення на реальну дійсність нашого суспільства, його загальмований внаслідок глибокої соціально-економічної
кризи розвиток, можемо впевнено, однозначно говорити про те, що в слабій, обезсиленій
країні наука знаходиться у стані хронічного
колапсу.
Саме тому ми зібралися на з’їзд, щоб допомогти нашій Вітчизні піднятися на ноги в
науковій галузі, вибрати правильні, науково
обґрунтовані напрями нашої відповідальної
багатовекторної діяльності.
Змушені констатувати, що Україні не
вдалося замінити централізовану політичнокеровану економіку на ринкову модель інноваційно- інвестиційного зростання. Замість
інвестиційно-забезпеченої модернізації та
інноватизації існуючої капітальної основи виробництва, в країні була втілена примітивна
фінансово-керована модель «прихватизації

хист українських учених перебуває на дуже
низькому рівні, що ставить Україну в один ряд
із слаборозвинутими країнами світу. В останні
роки помітно зменшився прихід до храму науки молодих талантів — майбутнього національної науки, рушійної сили для духовного,
економічного і соціального розвитку України.
Застійні явища в науково-технічному
прогресі особливо відчутні в таких галузях:
електронна; інформаційні технології; літакобудування; машинобудування; сільськогосподарська; приладобудування; хімічна; енергетична; верстатобудування; кібернетика;
автотранспортна; медична та інші.
Головною метою Громадського об’єднання
«Асоціація прогресивних вчених України» є
мобілізація духовно-креативних та інтелектуальних сил вчених, інноваційно-орієнтованого
бізнесу, прогресивної частини громадянського суспільства і місцевого самоврядування

старих активів, їхнього перерозподілу в інтересах лихварів і торговців та подальшого виведення найбільш ласих і привабливих шматків
нещодавно спільного національного багатства
в офшорні та інші зарубіжні юрисдикції.
Вітчизняна наука переживає небувалий
в її історії період занепаду, розгубленості,
деморалізації, відсутності чіткої стратегії її
розвитку. Втрачені багатовікові традиції в досягненні українськими вченими геніальних
відкриттів, винаходів, реалізації талановитих
наукових проектів в усіх галузях суспільного
життя.
Глибока соціально-економічна криза суспільства, фінансування державою вітчизняної
науки по залишковому принципу, зубожіння
наукових кадрів призвели до еміграції за рубіж («до витоку мозку») на постійне місце проживання значної частини наших вчених, серед
них — великої групи науковців із світовим
іменем. Це непоправимо шкодить Українській
державі.
Соціальний, правовий, економічний за-

та об’єднання їхніх спільних організаційних,
управлінських, соціально-комунікаційних можливостей і матеріально-технічних ресурсів задля реалізації глобальних цілей, визначених
Самітом, що відбувся в Нью-Йорку у вересні
2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН, по забезпеченню сталого розвитку країн світу, в т.ч. України до 2030 року, а
також захист законних інтересів, прав і свобод
науковців та інноваторів, винахідників і раціоналізаторів, творців та реалізаторів об’єктів
інтелектуальної власності, як і інших активних творців ефективних систем стратегічного
управління соціально-економічним розвитком
територіальних громад.
В Україні необхідно докладати системних
зусиль по переходу від старої ексклюзивної,
орієнтованої на масштабні приватні інвестиції в інтересах великого бізнесу, до нової моделі інклюзивного розвитку, розрахованої на
участь всіх в інтересах всіх. Саме для цього на
рівні ООН були ухвалені 17 глобальних цілей
Сталого розвитку, успішна реалізація яких ви-

магає ефективної взаємодії влади, бізнесу,
науки і громадськості з провідною роллю громадянського суспільства.
Нагадую вам визначені ООН 17 глобальних
цілей Сталого розвитку суспільства, а саме:
— Повсюдна ліквідація бідності в усіх її
формах.
— Ліквідація голоду, здійснення продуктової безпеки та поліпшення харчування і
сприяння сталого розвитку сільського господарства.
— Забезпечення здорового способу життя і сприяння благополуччя для всіх в будьякому віці.
— Забезпечення всеохоплюючої і справедливої, якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх.
— Забезпечення тендерної рівності і розширення прав та можливостей всіх жінок та
дівчат.
— Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії
для всіх.
— Забезпечення загального доступу до
недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел
енергії для всіх.
— Сприяння поступальному, всеохоплюючому і сталому економічному зростанню,
повної та продуктивної зайнятості і достойній
роботі для всіх.
— Створення сталої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій сталій індустріалізації та
інноваціям.
— Скорочення нерівності в середині країн
та між ними.
— Забезпечення відкритості, безпеки,
життєстійкості та економічної сталості міст і
населених пунктів.
— Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.
— Прийняття термінових заходів по боротьбі із змінами клімату та їх наслідками.
— Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
— Захист та відновлення екосистем суші
і сприяння їхньому раціональному використанню, раціональному лісокористуванню, боротьба з розширенням пустель, призупинення
процесів деградації земель та призупинення
процесу втрати біоресурсів.
— Сприяння побудові миролюбивого і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя
для всіх і створення ефективних, підзвітних та
заснованих на широкій участі установ на всіх
рівнях.
— Посилення засобів здійснення та активізації роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Реалізація Глобальних цілей неможлива
без активного, прогресивного, сталого розвитку науки в планетарних масштабах. Саме
дану, запропоновану ООН, модель сталого
розвитку суспільства бере на озброєння асоціація в своїй системній діяльності.
Далі буде
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Захистимо нашу історію
Володимир ТКАЧ
У цій публікації мова піде про злодіїв.
Не про звичайних домушників, а про кремлівських крадіїв української історії. І можна було б не порушувати цю тему на місцевому рівні, а чекати реакції українських
істориків, влади, якби факти не стосувалися безпосередньо Вишгорода.
У 2016 році у Москві в день народної єдності було помпезно відкрито пам’ятник Великому київському князю рівноапостольному
Володимиру з нагоди тисячоліття його смерті.
— Памятник Владимиру — это дань уважения нашему выдающемуся предку. Он был
духовным основателем российского государства, — сказав на відкритті Владімір Путін.
Відтепер у Росії у день народної єдності,
який раніше був пов’язаний із подіями 1612
року, з’явився другий офіційний символ. На
думку Кремля, князь Володимир зробив не
менший внесок у зміцнення єдності і самосвідомості російської нації, ніж Мінін і Пожарський.
Росіянином Володимира зробили таким
чином: мовляв, народився у Пскові, княжив
не лише у Києві, але й у Новгороді, хрестився у Корсуні (біля сучасного Севастополя), а
Крим — наш, отже, рівноапостольний – теж
наш.
Ось так, цинічно, нахабно, безсоромно
російська влада і російська церква приватизувала Володимира Великого. Ніщо не зупинило фальсифікаторів історії, і навіть те,
що за часів Володимира не існувало ніякої
Москви, а в тій непривітній місцині на болотах квакали лише жаби. У тих лісових пущах
вешталися фіно-угорські племена меря, весь,
мокша, веспи, мещера та інші. Колонізація
цих земель слов’янами Київської Русі розпочнеться набагато пізніше.
Це не перший і не останній факт крадіжки нашої історії. Був такий Великий київський
князь Юрій Долгорукий, який і похований у
Києві. В історії йому судилося у 1147 році заснувати блокпост з місцевою назвою Москва.
Не село, не місто, а кілька рублених хатинок.
Цього було досить, щоб Долгорукого назвати
московським, російським князем.
Російська держава, яка виникла з монголо-татарського улусу (князівства), весь час
намагається довести своє більш шляхетне
походження. До XVІІІ століття Росію знали як
Московію. Це Петро І поцупив для своєї імперії назву з часів Київської Русі. Недарма після
поразки царя у Прутському поході турецький

ІНФОРМвікно

Вишгород

Проситься монумент трьом королевам
султан, окрім стягнення контрибуції, велів
йому облишити назву Росія і як раніше йменуватися Московським царством.
Дуже влучно з цього приводу у листі Катерині ІІ відповів великий мислитель Вольтер:
«Ми в Європі знаємо одну Русь — Київську,
останнім королем якої був Данило Галицький».
Московіти привласнили у Київської Русі
ім’я й історію, а потім назвали її Малоросією.
Монголо-татарські нащадки отримали від
України писемність і освіту, а потім нищили
українську мову і культуру. Вони отримали
від України-Руси християнство, а потім знищили українську церкву.
І куди не кинь — у Росії все крадене. Назва країни — крадена, національні герої —
крадені, герб — вкрадено у Візантії, прапор
Петро І вкрав у голландського торгового флоту і т. д. Навіть при відкритті пам’ятника Володимиру Хрестителю з Третьяковки винесли
вкрадену у Вишгороді ікону Пресвятої Богородиці — нині головної святині Росії.
У поточному році російські історичні маразми продовжили дивувати світ. На зустрічі
у Франції очільник Росії Владімір Путін пояс-

нив президенту Макрону та іншим, що історія
двосторонніх відносин Росії і Франції розпочалася не з візиту Петра І, а ще в ХІ столітті із
заміжжя Анни, доньки Ярослава Мудрого —
нашого (російського) великого князя. І жоден
м’яз на його ботоксному обличчі не здригнувся від цієї брехні.
На жаль, на прес-конференції не знайшлося людини, яка б сказала, що Анна Київська коронувалася за 70 років до заснування Москви, а так званий «російський» князь

Ярослав Мудрий у своєму указі чітко визначив роль і місце російської землі: «…А всіх
юродивих і нікчемних висилати у межиріччя
Оки і Волги до мордви, щоб виглядом своїм
і невіглаством не ганьбили святу Русь Київську».
Я не здивуюся, якщо у Москві незабаром з’явиться пам’ятник Анні Київській або її
батьку Ярославу Мудрому. Одягнуть бронзовій киянці Анні кокошник, сарафан і — хелло,
Раша! Справедливо було б їм споруджувати
монументи не київським Рюриковичам, а своїм прабатькам: хану Батию, Мамаю або чисто
московським царькам. Поставили ж у Твері
монумент душевно хворому садисту Івану
Грозному, і народ радіє.
Доки Путін на виду у всіх «віджимає»
Анну Київську на баланс Російської Федерації, Україна офіційна майже не відреагувала
на ці маніпуляції. Щось сказав президент,
щось МЗС, і практично все. Національно свідомі теж мовчать.
Але чи маємо моральне право мовчати
ми — вишгородці? Адже всі вищезгадані історичні особи тісно пов’язані з нашим містом.
Володимир Красне Сонечко мав тут резиденцію, проживав і відпочивав зі своїми 300-ма
наложницями, був тут і Юрій Долгорукий,
звідси керував державою і помер у Вишгороді Ярослав Мудрий. Звісно, що тут зростали і
його діти, зокрема Анна — майбутня королева Франції. От цю видатну землячку і варто
було б, на противагу кремлівським маніпуляціям, увіковічнити у нашому місті.
Вона, як ніхто з жінок України, зробила
внесок у євроінтеграцію. Анна Київська є не
лише однією із засновниць як мінімум двох
європейських династій — Бурбонів і Валуа,
одна з яких і досі править у Іспанії, — вона
познайомила тоді дикувату французьку еліту
з лазнею, привчила користуватися столовими приборами. Анна Ярославна була однією
з найосвіченіших жінок Європи: вміла читати,
писати, знала декілька іноземних мов, малювала, співала, добре володіла питаннями
історії. Вона привезла з Києва зі знаменитої
бібліотеки батька Євангеліє, на якому до XVIII
століття королі Франції давали клятву. Протягом дев’яти років вона разом із королем Генріхом І правила Францією, а після його смерті
десять років була регентом при малолітньому
синові — майбутньому королі Філіпу І. Анна
варта нашої пошани.
Взагалі, якщо говорити про увіковічення цієї дивовижної жінки, то варто, мабуть,
було б згадати всіх доньок Ярослава Му-

дрого — київських принцес, які прославили
Русь. Уявіть пам’ятний знак трьом королевам
у Вишгороді: Єлизаветі — королеві Норвегії,
а у другому заміжжі — королеві Данії, Анастасії — королеві Угорщини і Анні — королеві
Франції. Такого пам’ятника немає в Україні і в
Росії теж поки що.
Можна заперечити, бо пам’ятник — дорого, не по кишені міському бюджету. Звісно, з
бронзи — дорого, але нині є маса сучасних
полімерних матеріалів, які набагато дешевші. В Угорщині є пам’ятник Андрашу І і його
дружині королеві Анастасії — старшій доньці
Ярослава Мудрого. Вони дуже кохали одне
одного і угорці спорудили цій парі модерністський пам’ятник із сучасних матеріалів. Образ незвичний, але сучасникам дуже подобається.
Сьогодні триває справжня війна за історію з путінською Росією. У Кремлі на пропаганду не шкодують мільярди доларів. Цілі
інститути переписують історію під нинішній
режим. Кремсають від середньовіччя по Другу світову війну. І ця вихолощена, фальсифікована історія експортується на весь світ. А
щодо України — посіяти зерна меншовартості, повернути назвисько «малороси» і зробити безрідними Іванами в новітній імперії. Тому
і пропоную захистити нашу історію.

Солодкий літній час настав!

Вітрильний табір
Команда літнього
вітрильного табору «Salty Dog»
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Друга зміна літнього вітрильного табору – у розпалі! Весело та корисно, гучно
та лірично, емоційно та завзято, радісно
та творчо — саме так відпочивають діти,
купаючись і граючись ще й доброму ділу
навчаючись.
Кожен день, проведений у таборі «Salty
Dog», – особливий, не схожий на інший. Програма — насичена і різноманітна: екскурсії,
яхтинг, квести, майстер-класи, катання на катамаранах, навчальні ігри та витвори своїми
руками, спортивні та культурні заходи.
До табору приїздять дуже цікаві люди.
Так, діти долучились до проекту «Легенди
Вишгородщини». Пан Геннадій Ніколаєнко
посвятив дітей у духовні цінності землі, на
якій ми знаходимось, розповів про значення
Межигір’я в історії України.
У прадавні часи наші пращури дуже шанували День літнього сонцестояння. Завдяки
проекту «Легенди Вишгородщини» ми багато
дізнались про древніх покровителів нашого
народу та нашої місцевості. Цікава розпо-

відь Вадима Перегуди та чудодійні браслети
від Ірини Пилипенко занурили нас у традиції
цього найсонячнішого свята року. Казкарка
Катерина Єгорушкіна навчала дітей писати
легенди.
З вітрильною справою знайомив досвідчений капітан Артем Шекольян. Пройшли
інструктаж з улаштування яхти, закріпили
отримані знання на практиці у морі. Потім
знову теорія — засвоювали, як краще діяти
при різних напрямках вітру.
Вчились бути фінансово грамотними за
допомогою гри, яку проводили Майя та Олександр Чедрик. Отримували і юридичні знання — знайомилися з Конституцією України.
Встановлювали намети і вивчали альпіністське знаряддя.
У День молоді на території Центру давньоруського гончарства ВІКЗ відбулася виставка відомого майстра гончарної справи
Юрія Денисенка. Для вихованців табору було
проведено майстер-клас із ліплення чарівного співучого птаха. Після цього по території
Центру була проведена екскурсія.
— Це неперевершено! — говорить Олена
Шаровар. — Коли бачиш захоплення в очах
свого сина — розумієш, що відправила його

на відпочинок саме туди, куди потрібно…
Сину тут дуже подобається, він уперше відпочиває без батьків, каже що вже звик, у нього з’явилося багато друзів. Такий літній відпочинок – найкращий.
Вся команда добре подбала про старт
табору: обладнали зручні спальні місця, закупивши нові ліжка та матраци; підготували
територію, додатково висадивши дерева;
покращили санітарні зони; продумали збалансоване комплексне меню; оформили спеціальні квест-зони з величезним гніздом на
дереві, будиночком Хобіта, хатинкою БабиЯги та піратським трюмом; позитивно зарядили наших вожатих-кураторів. А головне
— підготували цікаву програму для дитячого
розвитку і відпочинку. Крім вищеназваного, у
нас традиційно плануються заняття вітрильним спортом, дискотеки, справжнє кіно на
парусі!
Хто ще не знає, які тут чудові зоряні ночі
та веселі дні — приїздіть! Покажемо!
Наш табір розташований за Вишгородом,
на базі яхт-клубу «Енергетик».
Чекаємо дітей від 6 до 16 років: 3 зміна
(04.07 - 13.07), 4 зміна (18.07 - 27.07), 5 зміна
(01.08 - 10.08), 6 зміна (15.08 - 24.08).

Деталі за тел: +38 (095) 468-84-98, +38
(093) 387-76-47, Вікторія.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Творчі зустрічі

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Прихильників і друзів поетеси Ольги Дяченко у приміщенні Вишгородської міської ради ветеранів зібрала
творча зустріч з цією напрочуд талановитою жінкою.
Член ради ветеранів, Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода, волонтер, почесний громадянин міста – Ольга Андріївна має чудовий дар творити
поетичне слово. А ще – вона турботлива мати і бабуся.
Пам’ятаю, як потрапила мені до рук її «Зарубенська
зоря». Рядок за рядком – і не могла стримати сліз від безмежної туги автора за рідним селом, яке пішло під воду в час
будівництва Канівської ГЕС, за кожною його хатиною, деревом, квіткою, та, мабуть, ще більше – від її щирої любові до
односельців. Кожного увічнила в тій збірочці, з любов’ю пригадала найтонші деталі сільського життя і взаємовідносин між
мешканцями...
Шанувальники рідного слова й творчості Ольги Дяченко
зібралися на зустріч у невимушеній атмосфері. І не шкодували для неї квітів і найкращих слів.
Княгинею Ольгою вишгородської поезії, значущою фігурою в культурному середовищі назвав поетесу депутат міської ради Валерій Виговський – спонсор однієї з її книжок. А
координатор Духовно-просвітницького Центру «Спадщина»,
радник голови Вишгородської РДА Степанія Сідляр подякувала за те, що має можливість з нею спілкуватися, адже «рівень
духовності цієї жінки зашкалює, а слова її поезій сповнені безмежної доброти».
Із головою районної ветеранської організації Тамілою
Орел, яка багато років очолювала РО ТЧХ, Ольгу Андріївну
пов’язують давні стосунки. Тож Таміла Петрівна щиро назвала поетесу «перлиною Вишгородського краю». Майстриня

1 липня

Олена Кольвах із міського Центру творчості «Джерело» нагадала, що саме Ольга Дяченко підтримала її першу міську
виставку «З бабусиної скрині». Саме ця жінка започаткувала
Спілку майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода, і її поетичне слово багато років зігріває малих студійців
«Золотих ручок» міського Центру творчості.
У Вишгородській ЗОШ № 1, де навчаються її онучата Марійка та Ярослав, Ольга Андріївна частий гість – нагадала ветеран бібліотечної справи Світлана Брагарник. А завідуюча
відділом обслуговування районної бібліотеки Галина Дмитренко зазначила, що саме з легкої руки Ольги Дяченко – її
«Зарубенської зорі» у 1999 році – розпочався цикл презентацій книжок у Вишгородській центральній районній бібліотеці.
Відтоді їх тут відбулося 37!
І в житті вчителя-філолога, поціновувача поезії Дори Тимошевської, яку доля не так давно привела у Вишгород зі Сходу, Ольга Дяченко відразу стала «зірочкою». Книжку поетеси
«Привіт із Гондурасу» Дора Григорівна залишила у далекій
Австралії для доньки – нехай щирий український гумор повертає до рідних витоків та піднімає настрій! Тож прийшла на
зустріч із новим екземпляром, аби отримати автограф.
А в творчому набутку поетеси є багато неопублікованого. Вона підготувала дитячу «Абетку», але, щоб її видати,
потрібні кошти, яких, на жаль, не має. Багато її віршів також

чекають свого часу, щоб побачити світ. Тож із побажаннями,
аби гроші знайшлися, директор Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування Наталія Рудько подарувала символічну лопатку-загребушку.
І недаремно керівник оргвідділу міськради Олена Глава
вручила Ользі Андріївні квіти, передала вітання від міського
голови Олексія Момота і натякнула про сюрприз із творчим
проектом.
Племінниці Лесі, яка прийшла зі своїми дітьми, й шанувальнику поезій Олександру Христичу хотілося сказати добрі
слова іменинниці. Та, безперечно, багато хто в залі мав таке
бажання. Адже кожному Ольга Дяченко подарувала радість
спілкування і зустріч з диво-словом.
Так, Вишгород давно став для неї рідним:
На горах цих моя душа співає,
І предків гордий дух вита завжди.
Моє родинне дерево вростає
У вишгородські молоді сади…
– зізнається поетеса. Проте, найперша стежка із райської
придніпровської долини залишилась назавжди в її серці: «Я
все до вас, Зарубенці мої, не перестану крізь роки вертати...»,
– так звертається до своєї малої батьківщини Ольга Дяченко.
Вона читала свої поезії – ранні й сьогоднішні, і всі вони
торкалися наших душевних струн. Адже поетеса пише лише
про те, що хвилює і тривожить її небайдуже серце…
Як проникливо, кришталево-чисто звучала у виконанні
Тетяни Кнаут пісня на слова поетеси «Заплети знов коси»,
покладена на музику київським композитором Володимиром
Костенком! Мимоволі виникла асоціація з тим, як Ольга Богомолець співає вірші легендарної сучасниці Ліни Костенко… Та
це була наша Ольга Дяченко!..
Більше фото див. на сайті газети

У корпоративному екідені — суперники-друзі
Віктор КУХАРЧУК
ФОТО — Роман РАДЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Переможці корпоративного екідену «US Embassy» та треті призери — «КВІНТ-А» (м. Вишгород).

Нічний марафон-фест — це популярний формат бігових змагань у всьому світі. 24 червня 2017
р. естафетна команда «КВІНТ-А» (м. Вишгород) —
Роман Радченко, Владислав Мазунін, Віктор Кухарчук, Андрій Ляшенко та Віктор Михайлов —
уже втретє взяла участь у корпоративному екідені
нічного марафон-фесту на романтичній набережній Київського моря у м. Вишгороді, який організували GONKA та Marathon Club «Kiev 42195».
Це був дванадцятий старт нашої естафетної команди за останні три роки і безумовно – найцікавіший. Видовищне та безкомпромісне змагання серед
дев’яти корпоративних команд, в якому лідери змінювалися майже після кожного з десяти кіл, стало успішним для нашої команди.
Перше місце в корпоративному екідені з результатом 3 год 2 хв 29 сек виборола молода та амбіційна

Кубкові баталії тривають
Як повідомлялось раніше, закінчилось перше коло чемпіонату
та першості Вишгородського району з футболу. А от кубкові баталії
тривають.
На стадії 1/8 фіналу кубка Вишгородського району прохідних матчів майже не було.
Так у своєрідному дербі зійшлося
дві команди з Межигір’я. Більш досвідчена команда легко переграла
своїх молодших одноклубників із рахунком 7-1. Не мала також великих
проблем у матчі з лебедівським «Дніпром» команда «КДЮСШ» – впевнена перемога 3-0. Досить спокійно
«Десна» з Пірново переграла катюжанське «Динамо» – 4-2.
А от в інших матчах була цікава
безкомпромісна боротьба. Старопетрівський «Нептун» лише в серії
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На горах цих її душа співає…

Дещо з її біографії нагадала присутнім ветеран праці,
організатор і ведуча творчого заходу Людмила Болдирева – давня колега О. Дяченко по газеті «Світло Ілліча».
Народилася поетеса в мальовничому селі Зарубенці Переяслав-Хмельницького району Київської області. Рано навчилася читати й назавжди закохалася в мелодійне рідне
слово. Мріяла стати вчителем, щоб сіяти мудре і вічне. Закінчила Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, Київський педагогічний інститут.
У Вишгороді з 1970 року. Працювала коректором у редакціях газет «Світло Ілліча» (нині «Слово»), «Освіта», «Літературна Україна», «Молода гвардія», «Час/Тіmе», «Хрещатик». У газеті «Вишгород» – літредактором та коректором.
Нині допомагає творити газету «Слово».
Автор поетичних збірок «Зарубенська зоря», «Калинові острови», «Привіт із Гондурасу» і прозової – «Візерунки
долі». Співавтор поетичних збірок «Послухайте, як дихає
земля» (2008 р.) та «Вишгородські передзвони» (2013 р.) і
багатьох альманахів.
Ольга Андріївна – не з тих відомих, хто хапає зірки. Це
напрочуд скромна, завжди усміхнена жінка. Її закоханість у
світ видають очі. А талантів у неї багато: вишиває хрестиком,
бісером і зі своїми роботами бере участь у різних виставках.

ФізкультУРА

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської районної
федерації футболу

2017 року

після матчевих пенальті зміг переграти іванківський «Кристал». Основний час закінчився 2-2 ( 5-4 пен.).
Не було також виявлено переможця в
основний час у матчі «Енергетик» —
«Штурм» (Катюжанка), незважаючи
на те, що в грі було безліч гольових
моментів як біля одних, так і біля інших воріт – основний час закінчився з рахунком 0-0. А от у серії після
матчевих пенальті більш влучнішими
були катюжанці: в підсумку 4-3 на їх
користь. У матчі «Лютіж» — «Темп»
усе вирішив один забитий м’яч, який
дозволив лютіжцям потрапити до
чвертьфіналу.
Сліпим жеребкуванням були визначені наступні пари 1/4 фіналу:
«СНД» (с. Нижча Дубечня) — КДЮСШ
«Межигір’я» — «Лютіж»
«Нептун» (с. Старі Петрівці) — «Десна» (с. Пірново)
«Штурм» (Катюжанка) — «Лісовичі».
З великим нетерпінням очікуємо
нових кубкових баталій.

команда посольства Сполучених Штатів Америки «US
Embassy», яка лише на останніх кілометрах дистанції
таки змогла випередити нашу команду. На другому
місці — «UNIT Factory» (3 год 2 хв 45 сек). Команда
«КВІНТ-А» фінішувала з часом 3 год 4 хв 2 сек.
За короткий час естафети ми не тільки змагалися
зі своїми основними суперниками – вже традиційно
ми з ними стали друзями. Саме завдяки суперникам
із «US Embassy» команда «КВІНТ-А» (м. Вишгород)
змогла покращити свій кращий результат 2015 року
на вишгородській марафонській дистанції більше, ніж
на 5 хвилин.
Наступний старт нашої естафетної команди — 1
липня 2017 р. о 23:00 у Києві на Трухановому острові, де проводитиметься відкритий чемпіонат столиці
«Перший Київський Ультрамарафон GARMIN». Втретє за останні три роки естафетна команда «КВІНТ-А»
бігтиме стокілометрову дистанцію.
http://toprunners.org/results/427-nchniy-marafonfest.html

Юні вишгородці — чемпіони України!
Микола КОРОЛЬ,
директор Вишгородської РК ДЮСШ
З 22 по 24 червня у м. Львові проходив відкритий юнацький чемпіонат України з плавання,
в якому взяли участь близько 400 спортсменів
не тільки з України, а й з Угорщини, Туреччини,
Білорусі. За збірну Київської області виступали
два наші юні вихованці – Ростислав Крижановський та Данило Ткаченко.
Три золота виборов наш юний талант, наша,
без перебільшення, гордість — Ростислав Крижановський. Разом із трьома золотими медалями він
отримав посвідчення майстра спорту, а взагалі хлопець уже дванадцятикратний чемпіон України (і це
в дванадцять(!) років). Випадок в історії плавання
дійсно унікальний.
Так тримати, Ростиславе! Вся Вишгородщина
вболіває за тебе!
Разом із Ростиславом підростає ще один наш
юний талант — Данило Ткаченко, який в індивідуальних змаганнях посів почесне третє місце та
отримав бронзову медаль, а в естафеті разом із
Крижановським виборов золото.
Саме завдяки успіхам наших юних плавців збір-

на Київської області посіла почесне третє місце.
Вітаємо наших талановитих спортсменів та їхнього досвідченого тренера Геннадія Жданова,
який вкладає в своїх юних вихованців не тільки знання, силу, а й душу. Безперечно, велика заслуга
вищеназваних феноменальних результатів – саме
його. Для нас велика честь мати в арсеналі спортивної школи такого заслуженого й талановитого
тренера.
Велика шана Вам, Геннадію Альбертовичу, за
роботу, яку Ви виконуєте наполегливо і професійно!
Щиро бажаємо Вам та Вашим вихованцям нових успіхів та нових великих перемог!
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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 , 3 Л ИПНЯ 2017 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»
14:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15 Т/с «Свати
- 6»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Любов з
ризиком для життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 15:00,
21:00 Новини
09:00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
15:35 Х/ф «Вiчнi таки»
17:20 Театральнi сезони
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир

22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Бiлий налив»
14:45, 15:30 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Однолюби»
23:30 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
ТОНіС
6:05, 17:00 «Р.Нахапетов.
Вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
06:50, 23:50 «Кумири»
07:00, 14:20, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
15:15 «Вiдлуння»
15:45 Джазова школа. В.
Зайцев
15:55 Джазова школа. С.
Ситник
16:10 Євромакс
16:40 «Калинове
здоров’я»
18:55 В гостях у Д.

Гордона. Л. Чащина
19:55, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:00 М. Поплавський.
«Спiваючий ректор»
21:55 DW-Вiзерунок дня
22:05 «Таке спортивне
життя. Ж. Беленюк»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Бременськi
музиканти»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
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!»
08:40 «Планета земля 2»
09:40 Х/ф «Сестронька»
11:35 «Україна має
талант!-7»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Хата на
тата»

Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Х/ф «Супер 8»
08:15 Х/ф «Погоня»
10:00 Х/ф «Новачок»
11:45 Х/ф «Копи на
пiдхопленнi»
14:00 Х/ф «Пандорум»
16:00 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
Ревiзором
00:30 Х/ф «Ломбард»

НТН
8:15, 20:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25 Т/с «Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 3»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Лiнiя захисту»
23:45 Т/с «Комiсар

МЕГА
6:00, 14:30 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
15:20, 23:40 Новi

18:50 Казки У Кiно
20:55 Рятiвники
23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

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!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Україна має
талант!-7»
11:55 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагiтна
у 16»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:30 Х/ф «Пустун»
23:20 Х/ф «Новачок»

технологiї вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Титанiк:
народження легенди
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Мiсто добра»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Незвичайна
наука»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
6:50, 20:00 «Подробицi»
07:20, 13:50 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:00 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
15:20 «Жди мене»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:40 Т/с «Пiдземний
перехiд»
22:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Секретний фронт
12:30, 13:20 Х/ф «Боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:10 Х/ф
«Загублений свiт»
17:00 Х/ф «Парк юрського
перiоду-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Снайпер.
Зброя вiдплати»
22:25 Свобода слова
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, 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
22:15 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, 22:10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Х/ф «Дракано»
16:45 Х/ф «Вiдкрите
море: Новi
жертви»
19:30 «Зловмисники»
20:15 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
23:10 Т/с «Теорiя брехнi
3»

ВI В ТО Р О К , 4 Л ИПНЯ 2017 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, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:40, 14:55, 20:15, 21:15
Т/с «Свати - 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Хочу як
Брiджет»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30 Вiд першої особи
09:00, 16:50 Т/с «Площа
Берклi»
10:50 Т/с «Епоха честi»
12:10 Д/с «Порятунок
ферми»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Фольк-music
16:20 Мистецькi iсторiї
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших

вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Нашi грошi
20:20 Про головне
21:50 «Мисливцi за
нацистами»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 09:15 Зiрковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15 Ранок з Україною
10:50 Реальна мiстика
12:50 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Однолюби»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:20, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»

15:50 «Анна Конда.
Вишивний альбом»
16:40 А. Демиденко. Нас
вибрав час
16:55 «Данiель Прево.
Зiрка епiзоду»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
19:55, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:20 «Вiдлуння»
22:20 «Таке спортивне
життя. Iлля Кваша»
23:50 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У

НТН
6:55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 20:00 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
07:20 Скарб.ua
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, 00:30 Мiстична
Україна
15:20, 23:40 Новi

технологiї вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Служба порятунку»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Незвичайна
наука»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна
Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:30 Мультфiльм
06:50, 20:00 «Подробицi»
07:30, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:15 «Давай
одружимося»
12:10, 20:40 Т/с
«Пiдземний перехiд»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
22:40 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 Бiльше нiж правда
11:30, 13:20 Х/ф
«Метеор»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с
«Володимирська, 15»
16:10 Т/с «Демони»
17:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:10 Х/ф «Колонiя»
23:55 Т/с «Лас-Вегас»
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
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 Агрокраїна
22:30 Кордон
держави
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 Д/п «Помста
природи»
11:00, 22:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:05 Х/ф «Воїниохоронцi»
16:55 Х/ф «Списаний»
19:30 «Зловмисники»
20:15 Х//ф «Зубастий
торнадо»
23:00 Т/с «Теорiя брехнi
3»

С Е Р Е ДА , 5 Л ИПНЯ 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, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:45, 15:00, 20:15, 21:20
Т/с «Свати - 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Нянь»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
09:55 Т/с «Епоха честi»
12:10 Д/с «Порятунок
ферми»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:30 Нашi грошi
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо

20:20 Про головне
21:50 «Мисливцi за
нацистами»
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 «Однолюби»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:45, 21:55 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:45 «Ландшафтнi гри»
10:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

15:50 «Анна Конда.
Вишивний альбом.
Джинсовий альбом»
16:20 «П’ять дорiг лiкаря
Сивого»
17:00 «М. Мерсьє.
Заручниця кохання»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:00, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:20 Глобал - 3000
22:15 «Таке спортивне
життя. О. Пiдгрушна»
23:45 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
09:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 Х/ф «Пастушка»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У

18:50 Казки У Кiно
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»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-2 з
П. Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
6:45 Х/ф «Одиночне
плавання»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 20:00 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с

«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
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»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Т/с «Щасливi разом»
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:30 Х/ф «Тисяча слiв»
23:15 Х/ф «Пустун»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
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 Бандитський Київ

15:20, 23:40 Новi
технологiї вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Полювання на НЛО
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Київськi iсторiї»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Таємницi акул»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
07:30, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:15 «Давай
одружимося»
12:10, 20:40 Т/с
«Пiдземний перехiд»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
22:40 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 Громадянська
оборона
11:55, 13:20 Х/ф
«Метеор»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Т/с
«Демони»
17:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:10 Х/ф «Пароль «Рибамеч»
00:05 Х/ф «Колонiя»
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
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, 23:00 «Територiя
обману»
11:00, 22:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х//ф «Зубастий
торнадо»
19:30 «Зловмисники»
20:15 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»

Ч Е ТВ Е Р , 6 Л ИПНЯ 2017 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, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:45, 15:00, 20:15, 21:20
Т/с «Свати - 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Зовсiм не
бабiй»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
09:55 Т/с «Епоха честi»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:30 Слiдство. Iнфо
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Надвечiр’я. Долi
17:25 Школа Мерi
Поппiнс
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших

вуст
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 «Мисливцi за
нацистами»
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 «Однолюби»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 17:00 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»

10:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:10 «Соцiальний
статус»
15:55 Rock Time з П.
Полтарєвим
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
19:50, 22:40 Повiтрянi
воїни
22:15 «Таке спортивне
життя. А. Говоров»
23:45 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Рятiвники

23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-2 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
НТН
6:55 Х/ф «Роби - раз!»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 20:00 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 23:45 Т/с
«Комiсар Хельдт»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
21:30 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
05:40 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:25 Х/ф «Золоте дитя»
23:15 Х/ф «Бумеранг»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 Природа
сьогодення
13:40 Мiстична Україна
15:20 Новi технологiї
вiйни

16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Прихована
реальнiсть
23:40 Охоронцi Гiтлера
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Якiсне життя»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Таємницi
акул»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:25 Мультфiльм
06:50, 20:00 «Подробицi»
07:30, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:15 «Давай
одружимося»
12:10, 20:40 Т/с
«Пiдземний перехiд»
16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
22:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
00:25 Х/ф «Все можливо»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «Пароль
«Риба-меч»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Т/с
«Демони»
17:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:10 Х/ф «Змiї на борту
лiтака»
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, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
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 Акцент
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, 00:25 «Територiя
обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
19:20 Х/ф «Поганий
лейтенант»
21:50 Х//ф «Зубастий
торнадо 3»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
3»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

1 липня

2017 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 7 Л ИПНЯ 2017 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, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
12:40 Т/с «Байки Мiтяя»
13:45, 15:00 Т/с «Свати
- 6»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:10 «Лiга смiху 2»
00:05 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
09:55 Т/с «Епоха честi»
11:40 Д/с «Орегонський
путiвник»
12:10 Д/с «Порятунок
ферми»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою

13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
20:20 Про головне
21:50 «Мисливцi за
нацистами»
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, 00:00 Т/с
«Однолюби»
23:20 С/р «Слiдами
Грантоїдiв. Ч. 2»
ТОНіС
6:50, 22:05 DW-Вiзерунок
дня

07:00, 14:05, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:55 «Будьте здоровi!»
15:05, 21:30 «Вiдлуння»
15:45 Rock Time з П.
Полтарєвим
16:45 «В. Маренич. Крихкi
гойдалки слави»
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Лiдiя Чащина
19:55 Повiтрянi воїни
21:00 Україна М.
Поплавського
22:15 «Шлягер» в гостях у
М. Свидюка
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:40 Х/ф «Герой з
плаката»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
17:50 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
21:45 Х/ф «Дiти шпигунiв
2. Острiв утрачених мрiй»
23:25 Х/ф «Пластик»
СТБ
5:50 Х/ф «Аварiя - дочка
мента»
07:45 Х/ф «Я тебе кохаю»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
20:40, 22:35 Х/ф «Не
пiдганяй кохання»
23:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:40 Х/ф «Свавiлля»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 20:00 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

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 - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац
21:45 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
23:40 Х/ф «Вкрадене
побачення»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
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

14:30 Бандитський Київ
15:20 Новi технологiї
вiйни
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Технологiї їжi
19:00 Легенди карного
розшуку
23:40 Охоронцi Гiтлера
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Прогулянки
мiстом»
09:30 «Київ музика»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Таємницi
акул»
14:05, 21:25 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Сироти дикої
природи»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:25, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:25 Мультфiльм
06:50 «Подробицi»
07:30, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
08:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
10:15 «Давай
одружимося»
12:10 Т/с «Пiдземний
перехiд»

16:45 «Речдок»
17:40 Новини
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Було у батька
три сини»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:30, 13:20 Х/ф «Змiї на
борту лiтака»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Т/с
«Демони»
17:55 Т/с «Снайпер.
Зброя вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «На трьох»
00:30 Х/ф «Сфера»
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
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 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
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
19:20 Х//ф «Зубастий
торнадо 3»
21:05 Х/ф «Вуличний
воїн»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 8 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:35 «Грошi»
07:50, 23:15 «Свiтське
життя»
08:50 Х/ф «Кохання
неждане надiйде»
12:40 Т/с «Пiзнє каяття»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Знай наших»
00:15 «Лiга смiху 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
10:45 Хто в домi хазяїн?
11:50 Фольк-music
13:05 Докудрама
«Мисливцi за нацистами»
16:50 Д/ф «Колажi»
18:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:20 Чоловiчий клуб
20:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi

морiв»
21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Пiдсумки

21:15 Концерт «Хiти М.
Поплавського»
22:20 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
23:20 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»

ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
08:40 Т/с «Однолюби»
13:50, 15:20 Т/с «Кров
не вода»
17:50, 19:40 Т/с «Янгол
у серцi»
22:50 Х/ф «Намисто»
00:50 Реальна мiстика

ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:30 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:00 М/ф «Клуб Вiнкс.
Таємниця морської
безоднi»
12:25, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
16:10 Х/ф «Дiти шпигунiв
2. Острiв утрачених мрiй»
18:05 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Нiчна тусовка»

ТОНіС
6:15 Х/ф «Свiтлий шлях»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
16:05 Олiмпiйськi iсторiї
16:30 15-й ювiлейний
фестиваль Свiтлани
i Вiталiя Бiлоножкiв
«Мелодiя двох сердець»

П’ятого округу»
СТБ
6:05 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50 «Хата на тата»
12:50 «Вагiтна у 16»
14:50 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
16:50 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
19:00 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
22:50 Х/ф
«Спортлото-82»
НТН
5:10 Х/ф «Щит i меч»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
15:45 «Крутi 90-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
20:00 Х/ф «Дачниця»
21:50 Х/ф «Слiпий»
23:40 Х/ф «Жiнка з

НОВИЙ КАНАЛ
09:20 Ревiзор
12:10 Страстi за
Ревiзором
15:00 Х/ф «Бумеранг»
17:20 Х/ф «Золоте дитя»
19:15 Х/ф «Знайомтесь:
Дейв»
21:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
22:50 Х/ф «Скаути проти
зомбi»
00:35 Х/ф «Ломбард»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера
11:40 Давнi мегаспоруди
14:30 Тварини-генiї
15:30 Природа
сьогодення
21:10 Наука проти
мiстики

00:00 Легенди карного
розшуку
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Служба порятунку»
09:00, 20:30 «Життєвi
iсторiї»
09:30, 14:00 «Прогулянки
мiстом»
10:30 «Київ музика»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:20
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Дитячий
секрет»
19:20 Х/ф «Клятва Мадо»
21:25 Х/ф «Летючий загiн
Скотланд-Ярду»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Спецiя»

06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:45 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
11:40 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись...»
08:15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
10:00 Док. проект «Лiя
Ахеджакова. Маленька
жiнка у великому кiно»
11:00 Х/ф «Службовий
роман»
14:10 Т/с «Вузький мiст»
18:00, 20:30 Т/с «Двi долi.
Нове життя»
20:00 «Подробицi»
00:15 Х/ф «Найкраще

в менi»
ICTV
6:10 Дивитись усiм!
07:05 Без гальм
08:00 Я зняв!
08:55 Т/с «На трьох»
11:55, 13:00 Х/ф
«Чорнильне серце»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Сфера»
16:45 Х/ф «Пiк Данте»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «РЕД»
22:05 Х/ф «РЕД-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
10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
15:15 Фiнансовий
тиждень
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:35 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний актив
2+2
08:00 «Зловмисники»
10:40 Д/п «Помста
природи»
13:30 «Цiлком таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17:15 Х/ф «Вуличний
воїн»
19:00 Х/ф «Унiверсальний
агент»
20:45 Х/ф «Воїн ушу»
22:15 Х/ф «Нiндзя» Черв.
Круг
00:00 «Територiя обману»

НЕДIЛЯ , 9 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Кохання
неждане надiйде»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка
2017»
11:10, 12:10, 13:10,
14:00, 15:00, 16:00 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
17:00, 18:30 «Свiт
навиворiт - 8»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Бiженка»

генерал»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки

UA:ПЕРШИЙ
7:05 Вiд першої особи
07:25 Життєлюб
10:00 Х/ф «Мадам
Нобель»
12:30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14:30 Мистецькi iсторiї
14:45 Фольк-music
15:50 Перший на селi
16:35 Х/ф «Милий друг»
18:30 Х/ф «Королiвський

ТОНіС
6:10 Х/ф «Серця 4-х»
11:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:15 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
17:10 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
18:00 «Трускавецька

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Однолюби»
15:00 Х/ф «Намисто»
17:00, 20:00 Т/с
«Волошки»
19:00 Подiї тижня
21:45 Т/с «Кров не вода»

КУПЛЮ РОГИ лося, оленя –
до 150 грн
за 1 кг і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501 71 08

«ПОСТЕЛЬКА» РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47
Потрібен ПРОДАВЕЦЬ,
з/п – 5 000 -7 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

фiєста - санаторiй
«Карпати» - 2017
20:25 А. Демиденко. Нас
вибрав час
20:50 «Свiтськi хронiки»
21:55 «Шеф-кухар
країни»
22:20 Концерт М.
Поплавського
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
08:45 М/ф «Клуб Вiнкс.
Таємниця морської
безоднi»
10:10 Х/ф «Нiчна тусовка»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Пластик»
СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 «Караоке на

Майданi»
12:15 «Планета земля 2»
13:20 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
17:10 Х/ф
«Спортлото-82»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
6:00 Х/ф «Шкiра»
07:30 Т/с «Заповiдник
страху»
11:00 Х/ф «Дачниця»
12:45 Х/ф «Акцiя»
14:20 «Легенди карного
розшуку»
15:45 «Склад злочину»
17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Iлюзiя
полювання»
22:40 Т/с «Головний
калiбр»
НОВИЙ КАНАЛ
7:13, 09:59 Kids Time

07:15 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
10:00 Х/ф «Дрiллбiт
Тейлор. Школа
виживання»
12:00 Х/ф «Тисяча слiв»
13:50 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
15:50 Х/ф «Знайомтесь:
Дейв»
17:40 Х/ф «Без вiдчуттiв»
19:15 Х/ф «Будинок з
приколами»
21:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
23:00 Х/ф «Якщо твоя
дiвчина - зомбi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера
11:40 Наука проти
мiстики
14:30 Тварини-генiї
15:30 Природа

сьогодення
21:10 Давнi мегаспоруди
00:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:40 Х/ф «Летючий загiн
Скотланд-Ярду»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Щоденники комах»
14:45 «Спiваючий ректор,
як технологiя»
15:30 Х/ф «Маленька
Фадетта»
17:20 «Якiсне життя»
17:50 Х/ф «Повернення»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Бехзат: я
поховав своє серце»
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»

1-2 липня 2017 р. у м. Вишгороді відбуватиметься відкритий
чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції (дорослі, молодь) та чемпіонат України з триатлону (акватлону) (дорослі,
молодь) (ІІІ-IV ранг). Це одна з найголовніших спортивних подій
Київської області.
Відкритий чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції
(дорослі, молодь), що включає в себе етап плавання – 1,5 км (акваторія Київського водосховища), велоетап – 40 км (вул. Ватутіна, вул.
Межигірського Спаса, вул. Шолуденка), етап бігу – 10 км (набережна
Київського водосховища, алея С. І. Поташника).
Кубок України з триатлону
11:40-12:10 — реєстрація (чоловіки, жінки)
11:40-13:30 — реєстрація (любителі)
12:00-12:40 — транзитна зона (чоловіки, жінки)
13:00 — старт (чоловіки)
13:05 — старт (жінки)
ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що ТОВ «ЖЕК 2617» з 01.07.2017 р. припинив свою
діяльність шляхом приєднання до ТОВ «Перший український
експертний центр», який є його правонаступником.
Зразок типового Договору про надання послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розміщено на веб-сайті http://www.puec.com.ua. Даний Договір є
публічним договором, а викладення його тексту на веб-сайті
Товариства є публічною офертою укладання договору.

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

08:25 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
10:25 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
12:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Артист iз
Коханiвки»
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 «Зразковi
родини»
14:10 Х/ф «Службовий
роман»
17:30, 20:30 Т/с «Двi долi.
Нове життя»
20:00 «Подробицi»

00:00 Т/с «Вузький мiст»
ICTV
6:00 Т/с «Код
Костянтина»
08:30 Т/с «Вiддiл 44»
12:10, 13:00 Х/ф «Пiк
Данте»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «РЕД»
16:40 Х/ф «РЕД-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Людина
листопада»
22:45 Х/ф «Iнтереси
держави»
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

08:30 Феєрiя
мандрiв
12:15 Сiмейнi
зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:00 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
17:40 Х/ф «Воїн ушу»
19:05 Х/ф «Мiчений»
21:00 Х/ф «Полiцейськi»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

13:30-14:20 — транзитна зона (любителі)
аФішка
14:35 — старт любителів
18:00 — орієнтовне закінчення змагань.
Ліміт часу перебування на дистанції для любителів
45 хв. — плавання
2 год. 20 хв. — плавання та велосипедна гонка
13:00-17:00 — перекриття траси велосипедної гонки
02.07.2017 — чемпіонат України з триатлону (акватлону) (дорослі,
молодь, любителі) (набережна Київського водосховища)
Дистанція: 1,0 км — плавання, 5,0 км — біг
08:30-10:00 — реєстрація
10:00-10:30 — транзитна зона (усі категорії)
10:40 — старт (дорослі, молодь)
11:00 — старт (любителі)
Контакти: тел. 0937489853 (Ірина)
sektor_oaz_vrda@ukr.net, vyshgorod_vp@ukr.net

Виробниче підприємство
оголошує набір роздільників брухту та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи — м. Вишгород
(Карат), графік роботи — пн-пт,
з/п — від 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272

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

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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ВІТАЄМО
з днем народження
Анатолія Миколайовича
ШОКУ!
Дуже чуйний,
а місцями — добрий,
Наче рідний батько
Ви для нас,
Всі поздоровляємо
ми вас!

Мозаїка

Вишгород

ВІТАЄМО
з днем народження
дорогого батька,
дідуся
Анатолія
Миколайовича
ШОКУ!

ІМЕНИННИКИ ЛИПНЯ
Щиро вітаємо з днем народження ветеранів,
які народилися в липні:
1 липня — Петро Мартинович ГОЛОВКО
2 — Володимир Петрович ТАРАСЮК
10 — Людмила Степанівна КОРЕНЮК
14 — Олександр Віталійович ЯЧНИЦЬКИЙ
22 — Тетяна Валентинівна МЕЛЬНИЧУК,
Володимир Фомич ГРИГОРЕНКО
24 — Петро Олексійович КОТЕНОК, Олександр Порфирович МАКОВЕНКО
25 — Володимир Гаврилович КУЗЬМЕНКО
26 — Любов Василівна ТАРАСЮК
27 — Лідія Данилівна САМОЙЛЕНКО, Юрій
Юхимович ІЛЬЇН
29 — Григорій Михайлович ІЖЕВСЬКИЙ
30 — Світлана Іванівна ДАНИЛЮК
31— Леонід Власович БІГУНЕЦЬ.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей
та прихильності долі.
Щастя вам, родинного благополуччя, миру на
нашій благословенній землі.
Вишгородська
міська
рада ветеранів

ВІТАЄМО з 60-річним ЮВІЛЕЄМ
люблячого чоловіка та батька
Михайла Михайловича ЮЩЕНКА!
ЮЩЕНКА!
Бажаємо щастя, здоров’я, достатку,
благополуччя, мирного неба, довгих-довгих років життя.
Юнацьких мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,
а дерево життя зростає і цвіте!
З повагою
дружина та сини Михайло і Андрій

Ми турботу вашу відчуваємо,
З Днем народження сердечно вас вітаємо,
І бажаєм щастя і добра,
Радості, достатку і тепла!
І кохання вірного довіку,
І здоров’я доброго без ліку,
Бути гарним, дужим і красивим,
І струнким, коханим і щасливим!
З повагою Ваш трудовий колектив

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю діти та онуки

У липні дні народження відзначають
Депутати Вишгородської міської ради
06 липня – Анатолій Миколайович ШОКА
16 – Юрій Олегович ГОРОДИСЬКИЙ
26 – Ганна Володимирівна БУЛГАКОВА
Спеціаліст оргвідділу міськради
28 – Ірина Ігорівна МАТВІЄВСЬКА.
МАТВІЄВСЬКА.
Щиро вітаємо, шановні іменинники!
Зичимо нових здобутків, незгасної енергії у
відповідальній роботі на благо громади. Нехай
ваша доля благословиться щедрими квітучими
роками і завжди радує сімейним ладом!

Щиро вітаємо з днем народження депутата Київської обласної ради
Андрія Євгеновича ПЕЩЕРІНА!
Ваш життєвий шлях є прикладом сумлінного ставлення до своїх
громадянських обов’язків, свідченням Вашої активної позиції у справі
служіння громаді Київщини.
Ми високо цінуємо та шануємо
Ваші особисті й ділові якості, наполегливість і відповідальність, людяність та порядність.
Нехай кожен день приносить Вам почуття задоволення результатами Вашої праці.
Хай Ваше серце завжди зігрівається душевним теплом рідних і близьких та буде сповнене невичерпних
життєвих сил і життєдайної енергії!
Редакція газети «Вишгород»
Федерація триатлону України
Вишгородська районна державна адміністрація
Вишгородська міська рада

У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ
ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З ТРИАТЛОНУ

VYSHGOROD
OLYMPIC TRIATHLON
На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 25’2017

БУДЕ ЗДІЙСНЕНО

ПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ
РУХУ ТРАНСПОРТУ
ПО ВУЛИЦЯХ:

ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, ВУЛ. ВАТУТІНА
ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОГО СПАСУ
АЛЕЯ С.І. ПОТАШНИКА

(НАБЕРЕЖНА КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА)

1 липня (СУБОТА)
13:00 - 17:00
Запрошуємо вболівати за спортсменів!

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
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»;

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 ювілеєм!

Нині моя хрещена мама
Галина Костянтинівна ФУРС
святкує 80-річний ювілей.

Щиро вітаю!
Зичу міцного здоров’я,
довголіття та миру.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди.
Хрещениця Наталія

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)

P. S.

Щастя — це коли люди,
які вам не підходять,
до вас не підходять

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

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

