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Зелене Купало в літо упало
Культурно-етнічне
дійство
очікувало на вишгородчан та гостей міста у свято Івана Купала на
галявині набережної Київського
водосховища. Феєричне дійство
«Квітка папороті або подорож на
Чумацький шлях» у виконанні київського театру «Дзеркало», традиційне вогнище, через яке перестрибували всі охочі, плетіння
вінків, що згодом освоювали шлях
по морю, веселий сміх, позитивні
емоції – все було на святі.
Літо, сонце, тепло, загадкова
атмосфера, настояна на пахощах
трав, – чудова пора у розпалі.
Організатор свята – Вишгородська міська рада за підтримки
міського ЦТ «Джерело».

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Олексій МОМОТ
Для когось літо — це час відпочинку і відпусток, а для комунальних
підприємств і підрядних організацій
— «гаряча» пора робіт з благоустрою
міста. Поки погода дозволяє, хочеться
використати цей період максимально
ефективно, щоб реалізувати всі заплановані проекти.
Більшість містян вже читали у минулих випусках газети, що кілька тижнів
тому завершено асфальтування вулиці
Глібова. Але я ще раз хочу зупинитися
на цьому об’єкті, оскільки саме тут ми
зустрілися з неочікуваними труднощами
в його реалізації. Як відомо, проект на будівництво дороги був виготовлений ще на
початку весни. Поки тривали підготовчі
роботи з грейдерування, вирівнювання та
обкатки, фактично польової дороги, раптово зросли ціни на асфальт з 1300грн до
1700грн. І оскільки в проекті на проведення робіт було закладено ціну 1300грн, довелося шукати підрядну організацію, яка
б погодилася прокласти дорожнє полотно за ті кошти, які передбачалися. Тому й
виникла деяка затримка у термінах виконання. Врешті нам вдалося зробити гарну
дорогу та під’їзди до будинків, які також
були передбачені проектом.
Не відходячи від теми доріг, інформую, що зараз розробляється проект на
будівництво дороги по вулиці Піщаній,
яка об’єднує Шкільну і Глібова. Чи встигнемо постелити асфальт до осені, все залежатиме, знову ж таки, від традиційних
паперових процедур і експертиз.
Напевно, не залишилось не поміченим, що по проспекту Мазепи між будинками 10 і 12 оновлено дорогу та тротуар,
а звиклу «народну стежку» переформатовано у цивілізовану пішохідну доріжку.
По вулиці Мазепи,2 дорожня служба

ліквідовує наслідки ремонту теплових
мереж. Приводиться до ладу пошкоджений асфальт. Також по Мазепи,6 розпочинається реконструкція твердого полотна на автомобільній парковці і пішохідних
доріжках. Внаслідок підмивання грунтовими водами під бетонними плитами
з’явилися пустоти, що призвели до утворення вирв і провалів. Термін виконання
підрядна організація зазначила у кілька
днів. По двох будинках, а саме: Мазепи,
6 і 2, є багаторічна кричуща проблема з
вхідними групами. Ганки перебувають в
аварійному стані, їх треба негайно ремонтувати. Наразі проектанти доопрацьовують проектно-кошторисну документацію
для експертної оцінки. Сподіваюся, що
всі необхідні паперові процедури пройдуть без затримок, і до кінця цього року
ми потішимо жителів цих багатоквартирок оновленими під’їздами.
Відкрито декларацію і передано на
оплату договори на реконструкцію прибудинкової території на Шолуденка, 5.
Це, звичайно, ремонт дорожнього полотна, розширення парковки та розміщення
естетичних об’єктів на кшталт альпійських гірок та квіткового декору.
Далі — на стор. 2

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

2

15 липня

Наше місто

2017 року

ТЕМА:

(Початок на стор. 1)
Наразі також розробляється проект реконструкції та благоустрою прибудинкової території по Дніпровській, 3-а. Також
хочу додати, що поки не повністю завершено озеленення і декорування місця біля нового бювету. Хочемо, щоб люди там
не тільки могли набрати води, а й відпочити чи поспілкуватися. Тому намагаємося зробити оту невеличку територію максимально комфортною і, звичайно, візуально привабливою.
Ще один бювет, як і було обіцяно, минулого тижня разом з
громадою ми відкрили на вулиці Шкільній. Вдячні відгуки жителів надихають на добрі справи, і вже зараз міркуємо про
наступну локацію для побудови аналогічного об’єкту. Також
біля бювету на Дніпровській та на «Галявині казок» завершено встановлення поливної системи для газонів.
Рухаючись до центральної частини міста, інформую, що
на території дитячого майданчика поблизу адмінбудинку триває будівництво громадської вбиральні. Я вже писав раніше,
що вона буде сучасного зразка, з місцями для заміни підгузків, пеленальним столиком та куточком, де мама зможе спокійно погодувати грудну дитину. На даному етапі вже проведено підключення до централізованої каналізаційної системи
і підведення водопостачання.
Також в центрі Вишгрода по проспекту Шевченка замінено ілюмінації на стаціонарних світлових опорах. По дизайну і
кольоровій гамі вони витримані у стилістиці світлового фонтану. Ведуться ремонтні роботи по відновленню підсвічування
прапора на адміністративній будівлі.
З великою приємністю повідомляю, що нам вдалося по-
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новити програму «Теплий під’їзд» по заміні вікон. В стислі
терміни ми виготовили більше десяти проектів на ці роботи.
Програма активно запрацювала. На сьогодні енергоефективні вікна встановлено по Київській, 4, Гриненка, 1-а, в процесі
— Дніпровська, 1, за планом — Шевченка, 5 і Грушевського,
12. По решті будинків вже внесено аванс, тому найближчим
часом вікна буде замінено всюди, де ми планували.
Ще один проект — це ремонт сходів та вхідної групи до
РАЦСу. Багато звернень,особливо через мережу фейсбук,
надходило до мене про незадовільний стан згаданої території. Цей недолік ми вже виправили. Пригадую, що мешканці
писали й про відсутність місця, де молодята після церемонії
розпису могли б сфотографуватися. Тож ми врахували й ці
зауваження, і повідомляю, що фотозона біля РАЦСу буде. Забігаючи наперед скажу, що вона має стати не лише улюбленим місцем молодят Вишгородщини, а й справжньою окрасою для міста. Дизайнерський задум передбачає наявність
лавок, металевих декорацій та багато зелених і квіткових
композицій. Для того, щоб підтримувати в належному стані
всю живу красу, на місці майбутньої фотозони для закоханих
також змонтовано стаціонарну систему поливу.
Зроблено ще одну надважливу справу. Більше місяця
проводилися роботи з промивання і прочищення колектора
стічної каналізації протяжністю від ЖК «Ярославичі»-ВЦРЛПіщана-Київська. Закладені ще в радянські часи труби, які
не прочищалися десятки років, були вщент забиті піском. Існувала загроза підтоплення нижньої частини міста у випадку
інтенсивної зливи. На щастя, погода нам посприяла. Робота
над прочищенням системи ускладнювалася тим, що не існувало так званих камер обслуговування по всій мережі, аж до
відстійників. Доводилося розбивати труби, а після промивання встановлювати оглядові камери. Справилися і з цією важкою роботою.
Триває будівництво нового дитячого парку на Шолуденка/
Мазепи та здійснюється благоустрій території навколо нього. Встановлено бордюрний камінь під розширену тротуарну
доріжку, підсипаються землею всі нерівності і місця під зелені зони, монтується накриття під сміттєві баки. На території
дитячого майданчика зроблено систему поливу, викладено
бруківку, встановлюються спортивні та ігрові комплекси, гумове покриття. Ще тижнів зо два у такому ж темпі, і можемо
планувати його урочисте відкриття, адже все просувається за
планом і в межах окреслених термінів.

До споживачів м. Вишгорода

Аби болючі проблеми ВМКП «Водоканал»
не стали болючими проблемами
мешканців міста
Адміністрація ВМКП «Водоканал»
Щоденно колектив Вишгородського комунального підприємства «Водоканал» докладає максимальних зусиль, щоб кожен
мешканець міста отримував якісні послуги
водопостачання
та водовідведення. Прикро, але борг населення перед підприємством становить сьогодні 4 млн 880тис. грн.
Це означає, що складний технологічний
процес постачання питної води до осель
знаходиться під загрозою. Адже через нестачу тарифної виручки підприємство не
має можливості своєчасно здійснювати
необхідні виробничі розрахунки, без чого
неможлива ритмічна робота підприємства.
Тариф – це сума всіх витрат, які необхідно
здійснити, щоб виробити 1 м3 послуги водопостачання, що відповідатиме встановленим
санітарним нормам. Тариф – це обов’язкові
витрати, без яких неможливе надання наших послуг. Кожна складова тарифів, кожна
стаття витрат – це ті кошти, які підприємство
використовує для забезпечення виробничого
процесу.
При цьому варто зазначити, що в діючих
тарифах передбачена нульова ставка рента-

Служба 101 нагадує
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Пора жнив — особливий пожежонебезпечний період. Загрозу створюють
спекотна погода, сухі хліби, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які нерідко
знаходяться у несправному стані, а також
людська недбалість та безвідповідальність.
Найменша необережність у поводженні
з вогнем біля хлібних масивів, кинутий недопалок, іскри від сільгоспмашин, випалювання стерні тощо можуть стати причиною
пожежі.

Вишгород

бельності, тобто тарифи передбачають тільки
відшкодування витрат і не передбачають кошти для розвитку виробництва.
Існуючі тарифи — результат економічних
розрахунків. Працівники комунального підприємства також є частиною громади міста, і
на тих же умовах, що й усі інші мешканці, ми
отримуємо послуги водопостачання та водовідведення та цілком усвідомлюємо, що
мусимо сплачувати, якщо хочемо мати воду.
Тенденція до зростання заборгованості населення за спожиті послуги з водопостачання
та водовідведення, яка за останні півроку
збільшилась більше як на півмільйона гривень,
змушує про проблему неплатників говорити
всерйоз і вголос.
Коли говорять про ціну на водопостачання
та водовідведення, то не задумуються над тим,
як швидко росте ціна на електроенергію, яка є
однією із основних складових у тарифі на водопостачання та водовідведення.
Вишгородське комунальне підприємство
«Водоканал» мусить платити за електроенергію за тарифами, що в чотири рази вищі за
тарифи, ніж для фізичних осіб. Лише за 2016
рік підприємство сплатило за електроенергію
4 млн 200 тис. грн.

В активній стадії капітальний і поточний ремонт дахів. Наразі виконуються роботи на Грушевського, 8, Симоненка, 4-а
та Шкільній, 7. На виході з експертизи ще близько десяти проектів на будинки по вулицях Грушевського, Хмельницького та
Симоненка. Отже, ремонт дахів там розпочнеться найближчим часом.
Також хочу сказати, що завершено заміну поштових скриньок у під’їздах. Варто зауважити, що скриньки мінялись не
лише в будинках, які перебувають на обслуговуванні в КП
«Управляюча компанія», а за необхідністю і в старих кооперативних будинках, і в ОСББ.
Ще одна проблема, яку нарешті вдалося вирішити — це
обрізка тополь на території ДНЗ «Сонечко». Ми довго шукали
верхолазів, які працюють без вишки. Оскільки тополі ростуть
поблизу ігрових майданчиків садочка, це викликало неабияку тривогу, а можливості підігнати туди спецтехніку також не
було.
Але серед всього позитиву, є, звичайно, й неприємні
«ляпи». Попри те, що КП «Благоустрій Вишгород» регулярно і
за графіком здійснює вивіз габаритного сміття, чомусь поблизу деяких будинків воно з’являється з фантастичною швидкістю. Залишається сподіватися на здоровий глузд жителів
нашого міста та на те, що врешті окремі громадяни навчаться
цінувати чужий труд.

Звісно, «Водоканал» не хоче підвищувати
тарифи, але підприємству конче необхідні обігові кошти, тому підвищення тарифів — необхідність.
Розробка нових тарифів обумовлена важким фінансовим становищем Вишгородського
міського комунального підприємства «Водоканал», яке склалося внаслідок постійного зростання витрат із незалежних від діяльності підприємства причин. Діючі тарифи на послуги з
водопостачання та водовідведення змінювалися у березні 2016 р., в листопаді 2016 р. лише
дещо коригувалися у бік зменшення, внаслідок зміни тарифів ПАТ «АК «Київводоканал».
Отже, основними причинами перегляду
тарифу є зростання витрат на його складові:
збільшення ціни на електроенергію на 18,0 %,
плати за спеціальне користування водою на
14,5 %, розміру мінімальної заробітної плати
на 19,6 %, цін на паливо-мастильні матеріали в
межах від 12,0 % до 20,3 % та інші матеріальні
ресурси.
Підприємство має заборгованість перед
ПАТ «АК «Київводоканал» за відведення стоків у розмірі 2 млн 100 тис. грн. Росте борг за
електроенергію, який на сьогодні становить
188,0 тис. грн.
В останні два місяці – у травні і червні – відбулося підвищення тарифів на електроенергію
в цілому на 10 %, що вже призвело до збільшення витрат підприємства за спожиту електроенергію на 400 тис. грн щомісяця.
Щодня нам загрожує можливість відключення від енергопостачання. І тільки докладаючи максимальних зусиль, до сьогодні вдалося
оминути таких жорстких заходів. У разі, якщо
заборгованість за спожиту воду не буде від-

Щоб жнива були безпечними
Тож Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області нагадує основні правила пожежної безпеки, які слід виконувати.
З початку достигання хлібів необхідно
цілодобово охороняти поля, встановити біля
них знаки про заборону паління й використання відкритого вогню.
Перед початком жнив хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів і залізниць
повинні бути обкошені і оборані захисною
смугою щонайменше 4 м завширшки.
Перед косовицею необхідно розбити
хлібні масиви на ділянки площею близько 50
га. Між ними зробити прокоси не менше 8 м
завширшки. Скошений хліб із прокосів треба

негайно зібрати. У середині прокосів проорати смугу не менше 4 м завширшки.
До збирання врожаю вся техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані
системи живлення, змащення, охолодження,
запалювання, а також бути оснащені справними іскрогасниками, первинними засобами
пожежогасіння, корпуси комбайнів – заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.
Відповідальність за дотримання пожежних норм під час збирання врожаю несуть
керівники агропідприємств, і саме до них
застосовуються санкції у випадку виявлення
порушень. Відповідальні особи та працівники, задіяні на пожежонебезпечних роботах,

шкодована населенням, припинення енергопостачання підприємства і, як наслідок, припинення водопостачання та водовідведення
– буде неминучим.
Діючі тарифи на послуги водопостачання
та водовідведення не покривають фактичної
собівартості. Відсоток відшкодування за І квартал 2017 року становить 92,0 % на послуги
водопостачання та 90,0 % на послуги водовідведення. Тож підприємство недоотримує
значні кошти, які воно мало б спрямувати на
оплату за спожиту електроенергію, модернізацію об’єктів водоканалу, побудованих ще у
другій половині минулого століття, заміну інженерних мереж, сімдесят відсотків яких сьогодні
є зношеними.
Найбільшою проблемою для підприємства
сьогодні є низький рівень сплати населенням
за спожиті послуги.
А чи знаєте ви, що у зв’язку із тяжким
фінансово-економічним становищем водоканалів у багатьох містах вода стала подаватися людям не цілодобово, а за графіком?
Підприємство наголошує, що відповідальне ставлення до погашення утвореної,
бодай невеликої, заборгованості убезпечить абонентів від розгляду справ у суді та
відключення від систем водовідведення, що
тягне за собою додаткові витрати.
Критична фінансово-економічна ситуація, у якій знаходиться підприємство, спонукає до радикальних дій щодо боржників,
аби болючі проблеми водоканалу не стали
болючими проблемами мешканців всього
міста, а заручниками не стали ті, хто справно оплачує отримані послуги.
повинні пройти навчання з пожежно-технічного мінімуму, всі працівники, службовці, зайняті на збиранні врожаю і заготівлі кормів,
– інструктаж під розписку. Осіб, які його не
пройшли, до робіт не допускають.
За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків Кодексом України
про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у
Київській області звертається до працівників
сільськогосподарської галузі та всіх громадян із проханням бути вкрай обережними з
вогнем і пожежонебезпечними предметами,
мандруючи на автомобілі чи пішки повз хлібні лани.
При надзвичайних ситуаціях та подіях
телефонуйте «101»!
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Забудовника угамували гуртом
Артем ТЮТЮННИК, Сергій ЖАДАН,
депутати Вишгородської міської ради
Як уже неодноразово зазначалося,
договір оренди, де
ведеться
будівництво ЖК «Ярославовичі-2» біля 3-ої
школи було призупинено депутатами на
останній черговій сесії міської ради, яка
відбулася 30.06.2017
р. Майже всі депутати проголосували за припинення договору оренди земельної ділянки. І це не випадково, бо сьогоднішня інфраструктура не здатна прийняти 5 тис. нових
мешканців на цьому відносно невеликому шматку землі.
І все було би добре, але гарний настрій протримався недовго. Здійснивши виїзне засідання постійної комісії містобудування, яке було заздалегідь призначене на 03.07.2017р. (договір
оренди закінчився 02.07.2017р.), члени комісії, м’яко кажучи,
були в шоці, і чому… Техніка як працювала, так і працює, вантажівки завозять панелі, бульдозери риють нові котловани, будівельники знаходяться на своїх робочих місцях. А забудовник з
незворушним обличчям розповідав про свої далекоглядні плани. Плани планами, але кожна нова думка про новий котлован,
тисячу мешканців, котрі ще більше загострять проблеми існую-

Установчий з’їзд вчених
Продовження.
Поч. у газеті «Вишгород» № 26’2017
Основою
інтелектуального розвитку суспільства, його грамотності
і
цивілізованого
статуту, духовного і культурного розвитку була, є і
буде освіта.
Програма діяльності
Асоціації у освітянській галузі являє собою комплекс
заходів, спрямованих на реалізацію цілей освіти
згідно чинного законодавства: всебічний розвиток людини як особистості й найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, забезпечення на цій основі інтелектуального, творчого,
культурного потенціалу народу, підвищення
освітнього рівня нації, забезпечення народного
господарства та гуманітарної сфери кваліфікованими фахівцями.
Основними принципами освіти в Україні повинні бути: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для
повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
органічний зв’язок із світовою та національною
історією, культурою, традиціями, незалежність
освіти від політичних партій, громадських та
релігійних організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);
науковий, а також світський характер освіти
(крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями); інтеграція з наукою і
виробництвом; взаємозв’язок з освітою інших
країн; гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і наступність системи освіти; безперервність і різноманітність освіти; поєднання
державного управління і громадського самоврядування.
Програма діяльності Асоціації у галузі освіти зорієнтована, зокрема, на таких цілях:
— створення необхідних умов і механізмів ефективності сталого розвитку локальних
освітньо-педагогічних систем для сприяння
самореалізації, соціальної адаптації та професійної орієнтації дітей і молоді, підготовка їх до
активної участі в соціально-економічному розвитку й підвищенні науково-технологічного потенціалу територіальних громад;
— забезпечення в умовах закладів позашкільної освіти соціального замовлення держави на виховання компетентних і високоорганізованих фахівців для різних галузей виробництва,
які керуються високими духовно-моральними
принципами, сталими життєвими орієнтирами,
прагненням до служіння Україні;
— сприяння у проведенні досліджень у галузі освітології, педагогіки, психології та соціально-економічних наук;
— обґрунтування умов розвитку науковотехнічної творчості у позашкільній освіті територіальних громад, розширення можливостей
для технічної творчості, розвитку і соціалізації
технічно обдарованих дітей і підлітків;
— розвиток науково-дослідницьких шкіл
(технопарків), які визначаються стратегіями соціально-економічного розвитку територіальних
громад і системи освіти в Україні;
— створення Центру комерціалізації навчально-дослідницьких проектів;

чої соціальної інфраструктури у нашому місті — дійсно жахає.
Розглянемо лише сухі факти… Договір оренди земельної ділянки призупинено, забудовник зареєстрував права на
об’єкти незавершеного будівництва, тобто має право доступу для обслуговування свого майна. Але до чого тут новий
котлован? Навіщо вивозити грунт, який належить громаді,
яка не хоче бачити користувачем цієї земельної ділянки вищезазначеного забудовника та договір з яким призупинила
30.06.2017р.? Щоб мати можливість зареєструвати ще один
об’єкт нерухомого майна і сподіватись на позитивне рішення
суду по його добудові? Громада дала відповідь на це запитання акцією протесту, яка пройшла 07.07.2017р. під парканом
будівельного майданчика.
Громадські активісти: Лісник І., Юречко М., Дунайський
І. та інші, депутати міської ради Сергій Жадан, Олег Кучмій,
Артем Тютюнник, Віталій Сардак намагалися витребувати
хоча б якісь документи, що дозволяють рити котлован та вивозити грунт. І тут виникає цікавий момент… Під час виїзної
комісії у понеділок 03.07.2017р. було зафіксовано на відео
факт завантаження землі на котловані та розвантаження на
вишгородських історичних пагорбах, що призведе до їхньої
фактичної ліквідації та знищення лісового фонду, котрого
з кожним роком стає все менше. На вимогу представників
громади та депутатського корпусу, до яких згодом приєдналася поліція, було продемонстровано договір ПАТ «ДБК-4» з
ТОВ «СУ-630» на роботи по розробленню, навантаженню та
вивезенню грунту, але без зазначення місця вивантаження.
Відчувши настрій гостей на будівельному майданчику, забу-

довник пообіцяв негайно припинити риття котловану, щоби не
йти всупереч інтересам громади міста.
Пройшли вихідні, і що ми бачимо? Вкотре забудовник виказує «повагу» до мешканців нашого міста, відновивши будівельні роботи із зведення чергової багатоповерхівки. Але цей факт
не змусив довго чекати на контрдії. 12.07.2017 р. при взаємодії
з правоохоронними органами нами було зафіксовано факт переміщення грунту вже не в лісову смугу, а на нову дислокацію
будівельного майданчика по вул. Ватутіна. Водії вантажівок
не мали жодних дозвільних документів, пояснювали, що зміну
місця вивантаження отримали від керівництва кілька днів тому.
Тобто, керівництво розуміє незаконність знищення вишгородського лісу і намагається будь-якими методами продовжити будівництво чергової багатоповерхівки у нашому місті.
Окремо маємо намір звернутись до забудовника! Вишгород — це не будівельний майданчик! Вишгород — це місто зі
своєю історією, спадщиною, унікальним ландшафтом та мешканцями, які дуже цінують все вищезазначене! Просимо зважати на цей факт та поводитися відповідно!

Сильна наука — міцна держава!
— міжнародна співпраця з освітньо-науковими, навчальними закладами, аналітичними
центрами і науково-дослідними установами;
— впровадження інструментів економічної
педагогіки та гуманітарно-соціальних технологій для розвитку територіальних громад;
— організація та проведення міжнародних
науково-практичних конференцій;
— формування комплексної системи професійної орієнтації;
— співпраця із державними і корпоративними закладами й центрами професійної освіти і
розвитку;
— проведення Міжнародної Школи науковометодичного і навчально-професійного досвіду;
— участь у проектах і програмах модернізації сучасної освіти на рівні територіальної громади, популяризація інноваційних технологій
навчання;
— створення і науково-методичне забезпечення Координаційного Центру відкритої освіти
та освітніх ресурсів.
Головні напрями діяльності Асоціації визначають особливу роль високотехнологічних галузей у соціально-економічному розвитку України
на період до 2030 року та її активну участь у
вирішенні цих проблем, бо сучасний розвиток
світової економіки визначається інтенсивним
зростанням рівня інтелектуалізації як праці, так
і засобів виробництва і вимагає ґрунтовного наукового обґрунтування цих суспільних процесів.
Розвиток та підтримка високотехнологічних
галузей повинна визначати ключові напрями,
базові інструменти, мету, стратегічні цілі розвитку високотехнологічних галузей в Україні,
завдання, спрямовані на їх досягнення, а також
основні інструменти, механізм реалізації та механізм моніторингу виконання стратегії з урахуванням світових тенденцій та особливостей
розвитку нашої держави.
Фактори довгострокового розвитку високотехнологічних галузей на внутрішньому ринку
формують такі завдання:
— зростання продуктивності праці в аграрному комплексі;
— модернізація транспортної та енергетичної інфраструктури;
— розвиток військово-промислового комплексу;
— імпортозаміщення;
— зростання продуктивності праці в промисловості.
Досягнути успіху можливо за допомогою
трансформації сировинної традиційної економіки в інноваційну, яка базується на знаннях та інтелектуальній праці. Саме тому доцільно робити акцент на підвищенні інтелектуалізації наших
ключових галузей за допомогою впровадження
інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Вчені-новатори України вважають основними високотехнологічними такі напрями для
України:
— розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ);
— застосування ІКТ в АПК, в енергетиці,
транспорті та промисловості;
— високотехнологічне машинобудування;
— створення нових матеріалів;
— розвиток фармацевтичної та біоенергетичної галузі.
Асоціація спрямовує свою діяльність по даній проблематиці на підтримку державної політики по закладенню передумов для:

— суттєвого і постійного зростання рівня інноваційної економіки та її наукоємність;
— зростання конкурентоздатності економіки;
— оперативного впровадження використання та комерціалізацію результатів наукової
діяльності;
— підвищення технологічності;
— збереження та підтримки інтелектуального капіталу;
— забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяльності, наукових досліджень та розвитку високих технологій;
— створення сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
— стимулювання розвитку новітніх перспективних та випереджальних технологій;
— зменшення імпортозалежності вітчизняного високотехнологічного сектору.
Заходи стратегії, які підтримує Асоціація,
спрямовані на створення ефективної екосистеми технологічних парків та науково-виробничих
кластерів.
Світовий досвід вказує на тісний взаємозв’язок між розвитком сучасної інфраструктури
та конкурентоздатністю економіки.
Інфокомунікаційні технології повинні бути
невід’ємною частиною економіки знань.
Стратегією передбачені заходи щодо удосконалення вітчизняного законодавства в сфері
інтелектуальної власності, а також захист інтелектуальної власності за кордоном.
Прогресивні вчені України вважають, що
важливим питанням є питання швидкої ефективної імплементації технологій у виробництво
через трансфер технологій.
Одним із елементів економіки знань є ефективний «економічний режим», який визначається рівнем тарифів та бар’єрів, що штучно стримують розвиток економіки.
Прогресивні вчені вважають, що аерокосмічна галузь є візитною карткою будь-якої
держави, оскільки є квінтесенцією науково-технологічного і кадрового розвитку країни. Саме
тому необхідні широкомасштабні державні заходи щодо розвитку галузі, зокрема, кроки,
спрямовані на імплементацію цільової програми
розвитку, формування іміджу України, як космічної країни, поглиблення інтеграції з міжнародними космічними агенціями, впровадження
сучасних передових технологій проектування,
модернізації системи управління галуззю і новітні наукові розробки в аерокосмічній галузі.
Розвиток аерокосмічної галузі, крім безпосереднього інтенсивного розвитку, ставить за
мету посилення іміджових позицій України як
високотехнологічної держави.
Основними напрямами діяльності Асоціації
у сфері електроніки є:
— сприяння впровадженню у виробництво
передових досягнень науки і техніки у галузі
твердотільної електроніки; насичення ринку
України високоякісною продукцією, виробленою у галузі радіотехніки, електроніки, зв’язку
та інформатики;
— координація та проведення наукових досліджень у галузі твердотільної електроніки та
техніки надвисоких частот;
— здійснення спільної діяльності, спрямованої на задоволення потреб держави в елементній базі наноелектроніки нового покоління,
у тому числі на основі арсенід-галієвих сполук,
відновлення та модернізація технологічного
ланцюга виробництва елементної бази мікро-

електроніки НВЧ з метою відновлення постачання арсенід-галієвих та кремнієвих напівпровідникових виробів як на внутрішні, так і на
зовнішні ринки;
— проведення наукових досліджень у галузі розробки та реалізації технологій подвійного
використання;
— сприяння у виконанні науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт, впровадження науковотехнічних досягнень відповідно до технічних вимог і нормативних документів;
— прикладні дослідження: роботи, спрямовані на отримання нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень.
Асоціація сприятиме реалізації державних програм по створенню в територіальних
об’єднаннях сучасних наукових центрів, наукових парків, технопарків, інноваційних центрів по
кластерному принципу.
Зразком такого інноваційного центру можуть бути Інноваційний центр «Сколково» в
Російській Федерації, а також подібні інноваційні центри на кластерній основі в Японії, Китаї,
Франції, Швейцарії, Норвегії та ін.
Взірцем для наслідування досвіду передових країн по впровадженню прогресивних технологій для національної науки також може бути
Силіконова (Кремнієва) долина в СІЛА, де розміщені офіси найбільших компаній по виробництву електроніки і програмного забезпечення.
В роботах задіяні більше 300 тисяч прекрасних
спеціалістів.
Важливе значення для розвитку національної науки має створення наукових парків, що
задекларовано в Законі України «Про наукові
парки». Своєю практичною діяльністю асоціація
буде сприяти їх створенню.
Наукові парки створюються з метою як науково-технічної, так і інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
шляхом комерціалізації результатів наукових
досліджень та їх впровадження на вітчизняному
та зарубіжних ринках.
Наукові парки фактично повинні стати ініціативним ядром формування майбутньої української інноваційної економіки, забезпечивши в
ринкових умовах їх проектування, інвестування,
будівництво, глобальну інтеграцію та стратегічне управління розширеним відтворенням.
Далі буде
***

Щиро, від душі і серця вітаємо
Івана Григоровича БУРДАКА,
академіка Української академії наук,
доктора економічних наук, професора,
письменника, члена Міжнародного Співтовариства письменницьких спілок, лауреата
літературно-мистецької премії імені Івана
Нечуя-Левицького з обранням на установчому з’їзді науковців президентом Асоціації прогресивних вчених України.
Бажаємо йому плідних успіхів на цій
високій посаді, вагомих творчих здобутків,
організаторського таланту в ім’я новітніх
звершень і досягнень національної науки,
міцного здоров’я, добра, благополуччя, сімейного щастя!
З повагою,
рідні, колеги по науці,
виробничій діяльності,
товариші, побратими, читачі
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Вишгород – спортивне місто!
Вже третій рік поспіль щовихідних протягом літа в
рамках проекту «Вишгород – здорове місто» об 11.00.
в сквері на «Галявині казок» ми проводимо Зарядку вихідного дня.
Цьогоріч захід проводиться спільно з Клубом. Метою
заходу є популяризація здорового способу життя та залучення до занять спортом якомога більшої кількості людей!

Проводять зарядки тренери різних видів спорту та спортивні волонтери. Запрошуємо всіх бажаючих, незалежно від
віку, статі, фізичної підготовки та політичних переконань,
відвідати зарядку та отримати заряд бадьорості та енергії.
Давайте зробимо разом наше місто спортивнішим!
Депутати Т. БРАЖНІКОВА, О. РОСТОВСЬКИЙ,
О. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ, Ю. ДРЬОМІН

Школа права для дітей!
Діти-наше майбутнє, майбутнє України! Якими вони будуть та
яке майбутнє чекає Україну, залежить від нас, від дорослих!
У День Конституції ми започаткували проект «Школа права для дітей». Граючи, ми говорили з дітками про їх права, зокрема, про право
на ім’я, на родину, на захист, на громадянство, на розвиток, на навчання, на відпочинок! Розумні, активні, вони уважно слухали, запитували
та впевнено відповідали! Тож, отримавши позитивні відгуки від заходу,
ПРОПОНУЄМО всім бажаючим, зокрема вчителям молодших класів,
вихователям дитячих садочків, керівникам дошкільних та позашкільних
навчальних закладів, незалежно від форми власності, громадським організаціям, клубам співпрацю та БЕЗКОШТОВНЕ проведення такого заходу для дітей. З додатковою інформацією та з організаційних питань
телефонуйте за номером (067) 423-74-58.
З повагою,
депутат Тетяна БРАЖНІКОВА

У «Клерико» — два гран-прі фестивалю

Знай наших!
Влас. інф.
ФОТО — архів «Клерико»

У селі Рибаківка Миколаївської області, що на березі Чорного моря, відбувся ХХ ювілейний Міжнародний
фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека».
Талановита молодь із різних куточків України змагалася за звання кращих у категоріях «хореографія», «музичне
та театральне мистецтво», «живопис і графіка», «декоративно-ужиткове мистецтво». Родзинками цьогорічного
фестивалю стали патріотичний концерт до Дня Конституції
України за участі зірок української естради та гала-концерт
учасників фестивалю.
З ювілеєм!
Щиро ВІТАЄМО
неспокійну жінку,
дбайливу матусю, бабусю,
вишгородчанку
Катерину Володимирівну
ЗАГОРУЙКО,
яка 14 липня відсвяткувала
славний ювілей!
ВІТАЄМО найкращу подругу Євгенію Миколаївну СОРОКУ
з ЮВІЛЕЙНИМ днем народження!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.
Найкраща подруга Галина

Якби могла, всім небо прихилила б,
Добром зігріте серце молоде.
Душа в маленькій жінці сонцекрила
З любов’ю кожну стежечку веде.
Здоров’я тобі, рідна! Пелюстками
Путі жіноча доля хай встеля,
Не на один ще ювілей із нами
Скликала друзів зблизька і здаля.
Подруги

У складі журі — відомі діячі мистецтв, заслужені майстри, заслужені і народні артисти України. Серед гостей
– народний артист України Григорій Чапкіс, співачка Міла
Нітіч, заслужений артист України Андрій Князь, дует «Анна-Марія», учасники телепроектів «Голос країни» Наталія
Гордієнко, Ірина Островська, Олег Дацко.
У цьогорічному фестивалі вишгородський танцювальний колектив «Клерико» (директор Ольга Пінчук), який по
праву уже можна назвати однією із найяскравіших візитівок нашого міста, вперше за історію фестивалю виборов
два гран-прі (молодша і старша категорія). Із чим ми їх і
вітаємо. Діти виступили блискуче. На цьому наголосило і
компетентне журі, і глядачі — бурхливими оплесками.
З ювілеєм!

Леоніду БУТКЕВИЧУ — 60!
Сердечно поздоровляємо Леоніда Буткевича, заступника
голови Вишгородської районної організації КУНу з 60-літтям.
Ми поважаємо Вас за принциповість і твердість позиції у
відстоюванні української справи, за активну участь у Революції Гідності 2013-2014 рр. Бажаємо здоров’я, душевних і
фізичних сил, сімейного затишку та надійних друзів.
Провід Вишгородської районної організації КУНу

12 липня святкує ювілей Галина Миколаївна БУЯЛОВА!
За серце небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
Хай Бог милосердний з великого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.
Кума Наташа з родиною

Вишгород
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Фронтові дороги прапорщика Грищенка
Володимир ТКАЧ
Фігура прапорщика Радянської армії увійшла в армійський фольклор як образ нахабного пронози, який сидить винятково на
складі і займається спекуляцією армійського майна. Я бачив таких, але це були одиниці. До більшості прапорщиків Радянської
армії цей типаж не мав ніякого відношення.
Справжніми дармоїдами були замполіти, які
й вигадували нісенітниці про прапорщиків.
Прапорщик Сергій Миколайович Грищенко
із тих, хто дійсно добросовісно тягнув армійську лямку від Ленінградського до Далекосхідного військових округів. З розвалом Союзу перейшов у категорію цивільних. Чи думав тоді,
що доля розпорядиться так, що знову порине в
армійські будні?
— Те, що творилося на Донбасі, не давало
мені спокою, — аргументував свій вибір Сергій
Миколайович. — Тому і я подав рапорт. Армійський досвід є, молодь можу навчити багатьох
корисних справ. Тож у травні 2014 року я вже
був у навчальному центрі «Десна». Саме там
формувався 11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь». Спочатку нас було
кілька десятків чоловік — кістяк майбутнього
підрозділу на чолі з легендарним Олександром
Гуменюком — «Батею», як ми його називали.
Він від початку і до кінця пройшов увесь Майдан — від вул. Грушевського до Інститутської.
«Батя» всупереч чиновницьким примхам створив батальйон «Київська Русь» — згодом один
із кращих у Збройних силах України.
Формування нової частини — дуже складний і копіткий процес. Потрібно водночас вирішувати десятки серйозних і дрібних питань.
Прапорщику Грищенку довелося проявити все
своє вміння, щоб служба тилу не підвела.
— Що таке обмундирувати 450 чоловік? —
запитує Сергій Миколайович і відповідає: — Це
по 450 майок, трусів, шкарпеток, комплектів
верхнього одягу, кашкетів і т. д. Добре, що я
на око бачу, кому що потрібне. Заходить боєць.
Я йому:
— Прізвище?
А він відповідає:
— Сорок дев’ятий!
— Це що, таке прізвище?
— Ні, це розмір взуття!
Так ми його і прозвали — «Сорок дев’ятий».
А проблема взуття полягала в тому, що дефіцитних розмірів — 39-го і 49-го не було у «Десні». Знайшов аж у Чернігові.
Інший випадок. Вечір, голова вже, як чайник. Тут боєць. Я за звичкою:
— Прізвище?
— Шевченко!
— Ім’я та по батькові?
— Тарас Григорович!

Оце тобі на! Шевченко їде на фронт! То ми
йому порадили:
— Ти, друже, не здумай здаватися в полон,
бо сепари тобі покажуть Тараса Григоровича!
11 липня 2014 року потяг із батальйоном погуркотів на Ізюм, а там маршем — на
Слов’янськ.
Місто вже зачищала 95-та аеромобільна
бригада, а 11-му батальйону було наказано
взяти під контроль гору Карачун та блокпости.
— Серед десантників я бачив нашого Костю
Непопа, — згадував Сергій Миколайович. — Іншого разу Костя передав мені посилку, власне
кажучи, кинув з БТРа, бо вони супроводжували
колону і не зупинялися. Світла пам’ять йому…
На горі Карачун батальйон «Київська Русь»
показав себе з найкращого боку. Кілька разів
були напади бойовиків. Востаннє спробували
штурмувати чеченці — кадирівці. І ці теж рясно
вмилися кров’ю.

95-та бригада пішла на Дебальцеве, вслід
перебазувався й 11-й батальйон. Тут було вже
спекотніше. І перші втрати…
— Я довіку не забуду справжнього героя —
легендарного Ільгара Багірова. Його називали «Балу», бо своєю комплекцією і манерами
нагадував ведмедя з мультика про Мауглі. Це
був справжній чоловік — відкритий, порядний і
сміливий. Ми з ним розмовляли і розуміли один
одного з півслова. Загибель «Балу» шокувала
всіх. Потім виявилося, що він і троє розвідників
нарвалися на світлошумову розтяжку. Їх оточили і запропонували здатися в полон. Ільгар
Багіров підірвав себе і козачків гранатою…
Станція Фащівка. На той час це була найнебезпечніша точка. З трьох сторін батальйон
оточував ворог: з боку Красного Луча, Перевальського району та Горлівки.
В ніч з 14 на 15 серпня російські найманці
крупнокаліберною артилерією відпрацьову-

вали наші позиції. Вранці
сталося пряме бойове зіткнення з противником.
Бойовики відступили, але
за це довелося заплатити
життям комбата Олександра Гуменюка, бійців Олега
Онікієнка і нашого земляка
Євгена Єрмакова. У цій вогневій засідці куля снайпера
вразила «Батю» між пласГерої сьогодення
тинами бронежилету.
Сергій Миколайович з
нужник три метри завдовжки і два в глибину.
гіркотою додає:
— Нашому «Баті» виповнилося 50 років. Я й кажу: доки не наповнимо яму — ніякої роТроє дітей в Ірпені. За ним ішло полювання, і тації.
Через пару днів нас сильно обстріляли з
сепари за його голову обіцяли 25 тис. доларів.
А нашому Жені Єрмакову було всього 20 ро- мінометів. Всі — в укриття. Одна міна плюхнула прямо в нужник. Його вміст розлетівся на
ків…
десятки метрів. А молодняк мене питає: що ж
Донбас так і залишився з 1980-х радянським заповідником. А тепер ще й отруєний тепер робити? — Що, що, по-новому все розпочинати.
кремлівським словоблуддям. Вороже ставленБойовий шлях 11-го батальйону продоня населення не налаштовує на світле майбутвжився під Донецьком: Піски, шахта «Бутівка»,
нє цього краю.
— Завдяки волонтерам у батальйоні були селище Спартак. Навпроти — в окопах місцеві
запаси продовольства, — пояснював мій спів- бойовики, за ними — росіяни в ролі загороджувальних загонів НКВС. Все як за сталінських
бесідник. — Ми вирішили деяку частину прочасів…
дуктів вручити багатодітним сім’ям. Взяли
З особливим теплом Сергій Миколайович
представника сільради і поїхали по хатах. Заходимо в один двір, назустріч жінка, вже на- згадував волонтерський рух:
— Завдяки цим людям армія була нагодопідпитку, і купа дітей з нею. Ми подарували їй
вана, одягнута й екіпірована. Вже зараз волонмішок борошна. Слово за слово. А де ж твій
терам треба ставити пам’ятник.
чоловік? — питаємо.
Наш батальйон комплектувався з жителів
— Спить, – відповіла жінка. — Вдень висиКиївщини, тому допомога надходила з Ірпеня,
пається, а вночі проти вас воює.
Білої Церкви, Тетієва, Броварів, Немішаєвого,
Від цих слів так стало болісно на душі: як
можна однією рукою брати від тебе допомогу, Сквири та інших районів. Скажімо, тетіївські
жінки навіть передавали вареники у пластикоа іншою натискати на тебе ж курок автомата?
Інший випадок. На станції Фащівка був за- вих відерцях. Все, що б ми не попросили, — нам
водик, де ми ставили техніку. 18 серпня при- безвідмовно надавали. Ми пишалися нашим
йшли місцеві, мовляв, дозвольте забрати звід- патріотичним тилом, всенародною підтримкою.
Вишгородці теж не були осторонь. Як не
ти особисті речі. Винесли якісь брудні кружки,
всякі дрібниці, але, очевидно, залишили раді- згадати волонтерів Ірину Шугайло, Ірину Литовченко, депутатів міської ради Володимира
омаячки чи мобілки. А о 2-й ночі з Тореза по
парку прицільно вдарили «Гради». На щастя, Лісогора, Валерія Костюченка, Олександра
у нас було лише десять поранених, жодного Клавдієнка, Олексія Момота, братів Мако«200-го», але згоріло 26 автомобілів. І погасити вських, хлопців із Каскаду, нині покійного Минеможливо було: там боєприпаси, пальне. Це колу Ярошенка і багатьох-багатьох інших добродіїв. Для мене в зоні АТО найважливішим
був «подарунок» від жителів Фащівки.
Але незабаром ми віджали у сепарів «Та- було те, щоб кожна посилка з дому знайшла
тру», кузов якої витримував будь-яку кулю. свого адресата. Адже навіть дитячий малюнок
Була брудна, бо нею вугілля возили. Я перший з неї, шкарпетки, зв’язані мамою, — це неабияка радість на передовій, бо бачиш, що тебе
раз виліз із неї чорний, як негр….
чекають і люблять.
На війні можна обійтися без багатьох звичПро 11-й окремий мотопіхотний батальйон
них речей, але не без гумору. Він допомагає
«Київська Русь» міністр оборони України Стезнімати стреси, дає розрядку. От чого, а гумопан Полторак сказав конкретно, що його бійці
ру прапорщику Грищенку не позичати.
— Підходить молодняк, — сміється він. — виконали завдання на всі 100 відсотків. У цій
Товаришу прапорщик, коли ми поїдемо на ро- цифрі немала частка — від прапорщика Сергія
Грищенка.
тацію? — А нещодавно ми викопали польовий

Археологи сподіваються знайти у Вишгороді ще більш цінні артефакти
Наукові розкопки
Ігор ВЛАСОВ
У Вишгороді за сприяння меценатської
підтримки депутата міськради Валерія Виговського розпочала роботу чергова археологічна експедиція на чолі з досвідченими дослідниками з Інституту археології НАН України
Всеволодом Івакіним та Дмитром Бібіковим.
Цього року науковці розширили зону пошуку: окрім розкопок на території гончарного
посаду, вони планують провести археологічну
розвідку на острові Вальківському, поблизу
Київської ГЕС, де два роки тому було виявлено
раніше невідоме староруське поселення.
Свій польовий табір дослідники розкинули
на одному з подвір’їв вул. Набережної, неподалік від Старосільського провулку. Вагончик,
кілька наметів, нашвидкуруч змайстрований
стіл під дерев’яним наметом. Умови спартанські, але звичні для науковців.
У таборі гамірно із самого рання. Дмитро
Бібіков не приховує задоволення: цьогоріч археологам на допомогу дали студентів із двох столичних університетів — культури і мистецтв та
імені Бориса Грінченка. Додалися ще й пластуни з гуртка археології. «Буде з ким працювати»,
— жартує Д. Бібіков.
Археологи не приховують сподівань: попередні чотири роки досліджень втілилися в
масштабну виставку в Національному музеї
історії України у Києві, де на огляд виставлено
експозицію із близько150 рідкісних артефактів,
знайдених у вишгородській землі (виставка
працюватиме до вересня 2017 р). Крім того,
відбулося кілька міжнародних наукових конференцій (одна з них у Кракові), семінарів, на яких

розповідалося про останні відкриття, що, без
перебільшення, змусили по-іншому осягнути
роль Вишгорода у становленні Київської Русі.
— Ми дуже вдячні сприянню й підтримці Валерія Виговського, без допомоги якого навряд
чи змогли б досягти таких результатів і відчутно
розширити наявні знання про Вишгород на зорі
зародження Київської Русі, — поділився Всеволод Івакін. — Уже сміливо можна стверджувати,
що соціальний статус стародавнього міста виявився вищим, ніж історики вважали до того,
а його міжнародні торгові зв’язки — значно
ширшими. За знайденими предметами імпорту
— прикрасами, монетами тощо — стало зрозуміло, що Вишгород спільно з Києвом наприкінці Х – початку ХІІ століть торгував фактично з
усіма європейськими та багатьма азіатськими
країнами й відігравав дуже важливу роль у налагодженні континентальних торгових шляхів.
Про високий рівень розвитку торгівлі міста
свідчить практика кредитних операцій, про яку
збереглися відомості в «Руській правді». До
того ж, це був найбільший у Східній Європі в
середньовічний період гончарний посад, де нараховувалося понад 200 печей.
У Вишгороді була й своя еліта, яка претендувала на певний соціальний статус, а ремісники, всупереч поширеному радянському
уявленню, завдяки участі в торгівлі були доволі
заможними людьми. Із водних подорожей, які
сягали від Скандинавії до Константинополя,
вони поверталися забезпеченими людьми, а кошти вкладали у розвиток міста. Пізніше вишгородці стали приїжджати з хрестиками, що сприяло поступовій християнізації Русі й виведенню
її на зовсім інший соціально-політичний рівень.
— Нам вдалося розкопати дуже цінні знахідки й артефакти, — доповнив Дмитро Бібіков.

— Деякі з коштовностей походять із Волзької
та Дунайської Булгарій, Угорщини, Скандинавії. Прості ремісники не могли б дозволити таку
розкіш. Ми вже впевнилися, що гончарний посад виник на замовлення князя Володимира.
Ліпна кераміка Дніпровського Лівобережжя, волинцевські та роменські старожитності, які нам
вдалося виявити у Вишгороді, свідчать, що за
вказівкою Володимира фахових гончарів звезли звідусіль, створивши тут гончарне поселен-

Дмитро Бібіков
і Валерій Виговський

ня. Мета його, насамперед, — забезпечити київське населення керамікою, бо в самому Києві
безпосередньо залишків гончарного виробництва не виявлено, що для такого великого міста — нонсенс. А Вишгород славився високоякісною глиною, та й відстань до Києва — усього 13
км по воді. Поступово посад виріс у потужний
ранній промисловий центр. Ми вже не говоримо
про те, що Вишгород був одним із найбільших

адміністративних, політичних, військових, релігійних епіцентрів стародавньої Південної Русі.
Археологи переконані, що дослідження слід
обов’язково продовжити, оскільки щорічні розкопки приносять нові відкриття. Цього літа археологи вперше дослідять західну частину посаду
за адресою: вул. Межигірського Спаса, 27. Планують розчистити ґрунт на площі близько 90 кв.
м. Сам власник ділянки, ентузіаст археології та
любитель історії, дозволив провести розкопки,
щоб довідатися, що на ній було в період становлення Русі.
Окрім того, обстежать острів Вальківський,
де пару років тому випадково виявили залишки
давньоруського поселення. А також, нарешті,
оброблять колекцію цегли (плінфи), яка зберігається у місцевому заповіднику з часів розкопок
у 1990-х роках і досі не облікована.
— Ще древні філософи трактували: хто не
цінує минулого — не має майбутнього, — говорить депутат Вишгородської міськради Валерій
Виговський. — Тісна співпраця з Інститутом
археології НАН України, відродження розкопок
на вишгородській землі привідкрили таємниці
минулого Вишгорода й періоду зародження нашої держави. Вражає багатюща археологічна
спадщина, яка зберігається у нас буквально під
ногами. Але, якщо у тій же Італії так трепетно
шанують археологічні залишки на пагорбах, з
яких починалася Римська імперія, то чомусь ми
в погоні за миттєвими прибутками та лихоманкою повальної забудови міста ніяк не можемо
навчитися так само отримувати вигоду з наших
безцінних скарбів. Із кожним роком розкопок
лише впевнююсь, що рано чи пізно ми знайдемо-таки у Вишгороді свою унікальну пектораль,
яка ще більше прославить на весь світ наше
славне місто.
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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 , 1 7 Л ИПНЯ 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:10, 10:40 «Чотири
весiлля - 3»
12:00, 13:15, 14:45
«Мiняю жiнку - 7»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
23:25 Х/ф «Вiдступники»
UА:ПЕРШИЙ
07:20, 23:25 На слуху
08:35 Паспортний сервiс
08:45 Свiт он лайн
09:00 Д/с «Новий
Орлеан»
10:00 Т/с «Епоха честi»
11:50 Д/с «Орегонський
путiвник»
13:30 Борхес
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Д/с «Увесь цей
джаз»
16:40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17:20 Театральнi сезони
17:50 Вiкно в Америку
18:15 Новинний блок

18:50, 21:40 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Т/с «Бабуся при
надiї»
14:40, 15:30 Т/с «Причал
кохання i надiї»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Х/ф «47 Ронiнов»
ТОНіС
6:05, 17:00 «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
07:00, 14:25, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
10:45 Завтра-сьогоднi
13:50 Євромакс
15:20 «Вiдлуння»

15:50, 22:45 Людиназдобич
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Iнна Макарова
19:50 Довiдник дикої
природи
20:55 Леонiд Кравчук про час i про себе
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:10 Супервiдчуття
23:50 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Пастушка»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:35 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

СТБ
08:15 «Планета земля 2»
09:15 Х/ф «Вам i не
снилося»
11:05 «Україна має
талант! Дiти»
13:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Хата на
тата»
НТН
7:00 Т/с «Угода»
10:25, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Мережева
загроза»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ

06:55 Kids Time
07:00 Х/ф «Безiнечна
iсторiя 2: новий роздiл»
08:45 Х/ф «Александр i
жахливий, безрадiсний,
лажовий день»
10:10 Х/ф «Деннiсмучитель»
12:00 Х/ф «Незвичайна
подорож»
14:00 Х/ф «Правила
знайомства: Метод Хiтча»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:15 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Сироти дикої
природи
11:50 Таємницi
Гвадалкiвiру
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ

15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Прихована
реальнiсть
00:30 Код неандертальця
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Сироти дикої
природи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Служба порятунку»
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, 18:00, 00:10
«Розсмiши комiка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Тиха гавань»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Своя
правда»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

20:30 «Слов’янский базар
у Вiтебську» Перший
конкурсний день
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Антизомбi
11:05, 13:20 Х/ф «Старим
тут не мiсце»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Х/ф «Викуп»
16:55 Х/ф «Агент
Хемiлтон: Викрадена»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Останнiй бiй
майора Пугачова»
22:15 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелесу»
00:30 Х/ф «Агент
Хемiлтон: В iнтересах
нацiї»
5 КАНАЛ
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
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
10:55, 11:55, 17:55, 22:55
Погода в свiтi
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, 18:55 «ДжеДАI»
09:00, 22:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Таємний план»
19:25 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «Втеча»
23:05 Х/ф «День мумiї»
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:10 «Чотири весiлля - 3»
10:40, 11:55 «Мiняю
жiнку - 7»
13:10, 14:15, 15:20,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Розумник Вiлл
Хантiнг»
UА:ПЕРШИЙ
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00 Д/с «Новий
Орлеан»
10:00 Т/с «Епоха честi»
11:50 Д/с «Орегонський
путiвник»
13:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:30 Фольк-music
16:30 Мистецькi iсторiї
17:00 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»

18:15 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перший на селi
19:55 Нашi грошi
20:20 Про головне
21:30 Церемонiя проводiв
Дефлiмпiйцiв
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 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
12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
07:00, 14:05, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

09:50 «Будьте здоровi!»
10:45 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:35, 20:05 Довiдник
дикої природи
16:35, 22:25
Супервiдчуття
17:10, 22:50 Людиназдобич
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Iнна Макарова
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:20 «Вiдлуння»
23:50 «Кумири»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Братик i
сестричка»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:35 Вiталька

17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
СТБ
08:40 «Все буде смачно!»
09:35 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагiтна
у 16»
НТН
6:25 Х/ф «Мiцний
горiшок»
07:55, 09:00, 19:20 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с

«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
06:59 Kids Time
07:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Паранойя»
23:00 Х/ф «Весiльний
майстер»
МЕГА
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Невiдомi пiнгвiни
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища

17:00 Сироти дикої
природи
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
00:30 Дослiдження часу
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Служба порятунку»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20, 00:35 «У центрi
уваги»
18:10 «Сили природи»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не
могла iнакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

20:30 «Слов’янский базар
у Вiтебську» Другий
конкурсний день
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Бiльше нiж правда
10:40, 13:20 Х/ф «Викуп»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Демони»
15:25, 16:10 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
17:50, 21:25 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Х/ф «Скажений
Макс»
5 КАНАЛ
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
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55, 00:20 Погода на
курортах
07:50 Будiвельний
стандарт
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «2016: Кiнець
ночi»
18:50 1 тур ЧУ з
футболу «Динамо»»Чорноморець»
21:00 ПРОФУТБОЛ
00:00 Т/с «Теорiя брехнi
3»

С Е Р Е ДА , 1 9 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:10 «Чотири весiлля - 3»
10:40, 11:55 «Мiняю
жiнку - 7»
13:10, 14:15, 15:20,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Збройовий
барон»
UА:ПЕРШИЙ
07:20, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00 Церемонiя проводiв
Дефлiмпiйцiв
10:35 Т/с «Епоха честi»
12:25 Д/с «Орегонський
путiвник»
13:30 Нашi грошi
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:30 Свiтло
16:40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17:25 Хочу бути

17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Садовi
скарби»
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Про головне
21:30 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
21:50 Д/ф «Невидимi»
22:40 Мегалот
22:50 Вiчне
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»

09:45 «Ландшафтнi iгри»
10:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Вiдлуння»
15:35, 20:00 Довiдник
дикої природи
16:35, 22:20
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Людиназдобич
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Iнна Макарова
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:30 Глобал - 3000
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:35 Вiталька

17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
СТБ
08:40 «Все буде смачно!»
09:35 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
6:15 Х/ф «Мiльйони
Ферфакса»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
07:13 Kids Time
07:15, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Iдеальний
незнайомець»
23:00 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
МЕГА
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00, 00:30 Правда
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Сироти дикої
природи
11:50 Дивовижна Замбiя

13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20 Охоронцi Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Невiдомi пiнгвiни
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Київськi iсторiї»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»

20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не
могла iнакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу

«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Слов’янский базар
у Вiтебську» Урочисте
закриття
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:00, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
17:50, 21:25 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»
5 КАНАЛ
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
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
10:55, 11:55, 17:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00, 23:05 «Територiя
обману»
11:00, 22:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Пiтфайтер»
18:55 «ДжеДАI»
19:25 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»

Ч Е ТВ Е Р , 2 0 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 3»
10:30, 11:45 «Мiняю
жiнку - 7»
13:00, 14:05, 15:10,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Волл-стрiт»

Поппiнс
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
20:15 Всесвiтнi iгри.
Церемонiя вiдкриття
(продовження)
23:00, 00:00 Пiдсумки

UА:ПЕРШИЙ
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:30 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:20 Д/ф «Невидимi»
10:05 Т/с «Епоха честi»
11:50 Д/с «Садовi
скарби»
12:25 Д/с «Орегонський
путiвник»
13:30 Слiдство. Iнфо
13:55 Т/с «Лiнiя захисту»
15:30 Надвечiр’я. Долi
16:40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17:25 Школа Мерi

ТРК «УКРАїНА»
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 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
07:05, 14:25, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi iгри»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:45, 22:20
Супервiдчуття
15:10 «Соцiальний
статус»
15:55, 20:00 Довiдник
дикої природи
17:05, 22:50 Людиназдобич
18:55 В гостях у
Дмитра Гордона. Iрина
Мiрошниченко
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:20 Вiдлуння
23:50 «Кумири»
ТЕТ
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
15:35 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Україна має
талант! Дiти»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
НТН
6:15 Х/ф «Золото партiї»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
9:10 Т/с «Татусевi дочки»
07:10 Kids Time
05:55 М/с «Сiмейка
Крудс»
06:15 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:15, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «На межi»
23:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до Зомбiленду»
МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Сироти дикої

природи
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
15:20 Охоронцi Гiтлера
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Створенi вбивати
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Якiсне життя»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10 «Сили природи»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»

17:20 «У центрi уваги»
18:10 Сили природи»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не

могла iнакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс-2. Воїн
дороги»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
17:50, 21:25 Т/с
«Останнiй бiй майора
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:10 Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»

5 КАНАЛ
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:50 Мотор
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
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
10:55, 11:55, 17:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Акцент
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 23:45 «Територiя
обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:45 Х/ф «Помпеї»
19:20 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
22:00 Х/ф «Удар
блискавки»
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КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля
- 3»
10:30, 11:45 «Мiняю
жiнку - 7»
13:00, 14:05, 15:10 Т/с
«Хазяйка»
16:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:20 «Лiга смiху 2»
00:20 «Вечiрнiй Київ»
UА:ПЕРШИЙ
07:20, 23:25 На слуху
08:30 Територiя закону
08:40 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00 Всесвiтнi iгри.
Церемонiя вiдкриття
(продовження)
09:40, 22:15 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
10:00 Всесвiтнi iгри.
Роликовий спорт
(попереднi), шв.бiг,
ж., чол. Скелелазiння
(попереднi), жiнки
14:20 Всесвiтнi iгри
17:00 Всесвiтнi iгри.
Скелелазiння (фiнали),

жiнки. Пiдводний спорт
(фiнали) ж., 50 м, 200
м, ест
20:15 Всесвiтнi iгри.
Спортивна аеробiка
та художня гiмнастика
(фiнали)
21:40 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
22:35 Всесвiтнi iгри.
Найцiкавiше
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 05:30 Зiрковий
шлях
10:50, 04:00 Реальна
мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:20 С/р «Слiдами
телеманiпуляцiй»
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:30 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:50 «Будьте здоровi!»
14:50, 21:30 «Вiдлуння»
15:30, 20:00 Довiдник
дикої природи
16:35 Супервiдчуття
17:00 Людина-здобич
18:55 В гостях у
Дмитра Гордона. Iрина
Мiрошниченко
21:00 Українець Михайло
Поплавський у Варшавi
22:10 Сольний концерт
заслуженого артиста
України Анатолiя
Говорадло
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
09:30 Х/ф «Повний дiм 2»
12:30 ЛавЛавСar
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:35 Готель Галiцiя
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:355 Вiталька
17:50 Країна У

18:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «Зачарований
будинок»
21:40 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
00:00 Х/ф «Пробач менi
любов»

домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

СТБ
8:55 Х/ф «Моя старша
сестра»
10:45 Х/ф «Розум i
почуття»
13:50 Х/ф «Джейн Ейр»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
20:35, 22:45 Х/ф «Кохання
на два полюси»
23:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Х/ф «Донька мого
боса»
09:10 Серця трьох
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Х/ф «I прийшов
павук»
23:00 Х/ф «Цiлуй дiвчат»

НТН
6:05 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму

МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Створенi
вбивати
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi

звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
00:30 Скарб.ua
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Прогулянки
мiстом»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20, 00:35 «У центрi
уваги»
20:30 «Сироти дикої
природи»
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, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не
могла iнакше»
16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

20:30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:50 Х/ф «Осiннiй
марафон»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Iнсайдер
10:50, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс-3. Пiд
куполом грому»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
17:55 Т/с «Останнiй бiй
майора Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
00:50 Х/ф «Розплата»

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
10:55, 11:55, 17:55, 22:50
Погода в свiтi
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30, 01:00 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

5 КАНАЛ
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах
07:50 Драйв
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE

2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:05 Т/с «Загублений
свiт»
16:00 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
19:20 Х/ф «Битва
проклятих»
21:05 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

«Поросятко Бейб»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Бейб.
Поросятко у мiстi»
14:55 Х/ф «Розплата»
17:00 Х/ф «Iнкасатор»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
22:20 Х/ф «Джанго
вiльний»

14:35 Навчайся з нами
15:15 Фiнансовий
тиждень
15:30 Особливий погляд
16:05 Полiлог
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»

5 КАНАЛ
08:20 Не перший погляд
09:15 Мотор
09:20 Автопiлот-новини
09:30 Укравтоконтинент
10:10 Модне здоров’я
10:30 Iсторiя успiху
10:40 Сучасний фермер
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
12:50 Legal Up LIFE
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Зловмисники»
09:00 Д/п «Помста
природи»
13:30 «Цiлком таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:45 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
18:15 Х/ф «Гра на
виживання»
20:00 Х/ф «Стукач»
22:05 Х/ф «Бiжи не
озираючись»

12:25, 13:00 Х/ф «Типу
крутi лягавi»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Iнкасатор»
16:40 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Миротворець»
23:05 Х/ф «Поза полем
зору»

Патрiархом
15:15 П’ятий поверх
15:30 Нацiональний актив
16:05 В кабiнетах
16:30 Акцент
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Вiддiл
кадрiв»

СУБОТ А , 22 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:50, 23:15 «Свiтське
життя»
08:50 Х/ф «Партiя для
чемпiонки»
12:30 Валерiя Ходос i
Дмитро Сова в мелодрамi
«Папарацi»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал «
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Знай наших»
00:15 «Вечiрнiй Київ «
UА:ПЕРШИЙ
08:20 Смакота
08:45, 23:00 Свiт on line
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:20 Всесвiтнi iгри
11:30 Всесвiтнi iгри.
Роликовий спорт, фiнали.
Рятувальний спорт
(фiнали) Американський
футбол. Пiвфiнали
17:45 Всесвiтнi iгри.
Сумо, пiвфiнали.
Рятувальний спорт.

Спортивна аеробiка,
художня гiмнастика.
Фiнали
21:00 Новини
21:25 Всесвiтнi iгри.
Спортивна аеробiка,
художня гiмнастика.
Фiнали
22:00 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
22:55 Мегалот
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Анка з
Молдаванки»
17:10, 19:40 Т/с «Бiлi
троянд надiї»
21:20 Т/с «Провiнцiйна
муза»

Поплавським
10:25 Життя в цифрi
11:30 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:10 Олiмпiйськi iсторiї
16:40 «Зiркафест «Єдина
країна»
19:25 «Артек-Буковель» територiя дитинства
19:50 Концерт
Михайла Поплавського
«Українська пiсня року»
21:40 «Валерiй Маренич.
Крихкi гойдалки слави»
22:55 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:40 М/ф «Битва за
планету Терра»
12:10, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
13:45 Казки У Кiно
15:55 Х/ф «Ми купили

ТОНіС
6:10 Х/ф «Весна»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом

зоопарк»
18:10 М/ф «Зачарований
будинок»
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Рам i Лiла»
СТБ
6:10 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Хата на тата»
13:20 «Вагiтна у 16»
15:10 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
17:05 Х/ф «Кохання на
два полюси»
19:00 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
22:40 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
НТН
8:10 Х/ф «Дорога в
пекло»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
15:45 «Крутi 90-тi»
17:20 «Речдок»

19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Позаземний»
22:00 Х/ф «Залiзний
лицар - 2»
00:00 Х/ф «Викрадення
Фреддi Хайнекена»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09 Kids Time
07:10 Ревiзор
10:30 Страстi за
Ревiзором
13:20 Т/с «СашаТаня»
15:45 Х/ф «Джек i Джил»
17:40 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
19:30 Х/ф «Супернянь»
21:00 Х/ф «Супернянь 2»
22:50 Х/ф «Щелепи»
МЕГА
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
11:40, 21:10 Першi
винахiдники
14:30 Жирафи: вартовi
савани

15:30 Дивовижна Замбiя
23:50 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Служба порятунку»
09:00 «Життєвi iсторiї»
09:30, 14:00 «Прогулянки
мiстом»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:25
«Телемаркет»
14:30 «Мультляндiя»
15:40 «Хiти
М.Поплавського»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:05
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
17:10 Х/ф «Водiння за
Брайлем»
19:20 Х/ф «Розарiя»
21:25 Х/ф «Пi Джей»
23:00 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»

09:45 Х/ф «Реальнi
дiвчата»
11:40 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:45 Х/ф «З життя
вiдпочиваючих»
10:20 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна»
12:10 Х/ф «Екiпаж»
15:00 Х/ф «Варенька»
17:00 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:50 Х/ф «Платон Ангел»
00:55 Т/с «Вогнем i
мечем»
ICTV
07:55 Скетч-шоу «На
трьох»
11:00, 13:00 Х/ф

НЕДIЛЯ , 23 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Партiя для
чемпiонки»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00, 12:05, 13:05, 14:05
«Свiт навиворiт - 8»
15:10, 17:30 «Лiга смiху 2»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Гроза над
Тихорiччям»
00:10 Х/ф «Дом
Гемiнгвей»

жiнки, чол. попередн
16:05 Перша шпальта
16:45 Всесвiтнi iгри.
Спорт з лiтаючим диском.
Бронзовий матч
18:00 Всесвiтнi iгри.
Роликовий спорт. 15 000
м. Фiнали
20:00 Новини
20:25 Всесвiтнi iгри.
Спорт з лiтаючим диском.
Золотий матч
22:00 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
23:25 Територiя закону

UА:ПЕРШИЙ
08:10 Смакота
08:35 Паспортний сервiс
08:45, 23:00 Свiт on line
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:10 Всесвiтнi iгри.
Пiдводний спорт (фiнали)
11:00 Всесвiтнi iгри.
Роликовий спорт.
Спринт. Фiнали
13:05 Всесвiтнi iгри
14:15 Всесвiтнi iгри.
Сумо. Абсолютна вага,

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:30 Х/ф «Сильна слабка
жiнка»
10:25 Т/с «Бiлi троянд
надiї»
14:00 Т/с «Провiнцiйна
муза»
17:50, 20:00 Т/с «Час
кохати»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:30 Т/с «Мiй»

ТОНіС
07:50 «Натхнення»
09:50 Довiдник дикої
природи
11:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:50 «Будьте здоровi!»
14:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:15 Концерт Вiктора
Павлiка «Освiдчення»
19:30 «Формула Пруста.
Андрiй Демиденко»
20:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:25 «Кумири»
20:45 «Свiтськi хронiки»
21:10 Євромакс
21:45 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
22:15 «Юний орел»
ТЕТ
07:20 Мультмiкс
09:30 М/ф «Битва за
планету Терра»
10:55 Х/ф «Братик i

сестричка»
12:05 Х/ф «Рам i Лiла»
15:00, 22:00 Країна У
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Х/ф «Повний дiм 2»
СТБ
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 «Полювання»
11:45 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
13:45 Х/ф «Спокута»
15:20 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
07:15 Т/с «Угода»
10:45 Х/ф «Позаземний»
13:10 Х/ф «Невловимi
месники»
14:40 «Легенди карного
розшуку»
15:50 «Склад злочину»

17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Смертельний
танець»
22:50 Х/ф «Чужi душi»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:09 Kids Time
08:10 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часом
фрiкадельки»
10:00 Х/ф «Чарлi та
шоколадна фабрика»
12:00 Х/ф «Джек i Джил»
13:50 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
15:45 Х/ф «Супернянь»
17:15 Х/ф «Супернянь 2»
19:00 Х/ф «Не гальмуй»
21:00 Х/ф «Мачо i ботан 2»
23:00 Х/ф «Мачо i ботан»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
11:40, 21:10 Першi

винахiдники
14:30 Створенi вбивати
15:30 Дивовижна Замбiя
ТРК «КИїВ»
8:55 Х/ф «Пi Джей»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
11:00, 23:35
«Телемаркет»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Щоденники комах»
14:40 «Українець
М.Поплавський у
Варшавi»
15:10 Х/ф «Марко Поло»
18:10 «Якiсне життя»
18:40 Х/ф «Джобс:
iмперiя спокуси»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Штиль»
23:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «H2O: Просто

додай води»
10:20 Х/ф «Реальнi
дiвчата»
12:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «А ось i вона»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Дубравка»
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 «Замiж на 2
днi»
14:10 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
16:00 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:50 Х/ф «Торкнутися
неба»
ICTV
08:35 Т/с «Вiддiл 44»

5 КАНАЛ
08:15 Мотор
08:20 Автопiлот-тест
08:25 Технопарк
08:30 Феєрiя мандрiв
09:10 Гра iнтересiв
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
10:40 Драйв
11:10 Рандеву
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
12:50 Legal Up BUSINESS
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
14:10 Агрокраїна
14:30 Дiалоги з

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:20 Х/ф «Гра на
виживання»
15:05 Х/ф «Битва
проклятих»
16:50 2 тур ЧУ з футболу
«Карпати»-»Ворскла»
19:15 2 тур ЧУ з футболу
«Зоря»-»Марiуполь»
21:20 ПРОФУТБОЛ
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

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

Ліжка та матраци зі
знижкою до - 40 %
Тел: (050) 322-93-86

Продаємо дрова, сухі. Дубові,
різних порід. Тел: (068) 887-40-69
Терміново потрібна медсестра
(асистент стоматолога)
у стоматологію «Харизма-2006»
(м. Вишгород).
Тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34

Здається в оренду приміщення
9 м2 і 38 м2, у м. Вишгороді
на пл. Шевченка, 3
(не для продтоварів).
Тел: (073) 042-54-13
Виробниче підприємство оголошує набір роздільників брухту та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи — м. Вишгород (Карат), графік
роботи — пн-пт, з/п — від 7 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272

Потрібен розклейник оголошень
(м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83
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

Дніпровське басейне управління
водних ресурсів запрошує на постійну роботу:
— водія категорії: В, С, Д, Е;
— машиніста крана автомобільного, 1 кл.;
— машиніста екскаватора одноковшового;
— тракториста-машиніста бульдозера, 1 кл.;
— хіміка-аналітика;
— радіохіміка.
Офіційне працевлаштування.
За довідками звертатися: 07300, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Київська, 10-в,
тел: (04596) 5-41-31, відділ управління персоналом

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД КЛЮЧ. Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка
покрівля, метал. Бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир.
Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20 %. РЕМОНТИ будинків,
квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація. Будівництво будинку, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Він освітлював наше життя

Сумуємо

нячною, дивовижно енергійною і порядною
людиною, любив життя, завжди поспішав
на допомогу всім нужденним і як волонтер
– бійцям АТО. Таким він і залишиться в наших серцях назавжди…
За праведні труди Сергій має знайти
спокій у Царстві небесному. Хто, як не він.
А ми завжди будемо пам’ятати його...
Царство небесне Чоловіку, Батьку, чудовому Другу та Фахівцю.
Рідні, друзі, сусіди, бійці АТО,
колеги КП «Благоустрій-Вишгород»,
Вишгородська міська рада
Гірко плаче душа… 8 липня на 57-ому
році обірвалося життя Сергія Віталійовича
ХАУСТОВА – надзвичайно доброї і щирої
людини.
Він безмежно, більше за життя, любив
своє місто, рідних та друзів і робив усе, аби
їм було добре. Освітлення на вулицях Вишгорода і району, добробут і спокій родини,
тепла атмосфера в дружньому колі – про
все дбав і все це він створював своїми руками і теплом серця. Адже був напрочуд со-

***
У хаосі думок і мрій
Замовк наш Хаустов Сергій…
Стелилась не одна дорога,
Але остання ця – до Бога…

Олексій МОМОТ
Зустрічаються в житті нашому люди, яких ми
називаємо незамінними, або друзі — на вагу золота. Таким для мене був і залишиться Сергій Хаустов. Доля передчасно обірвала його життя, але в
пам’яті про цю людину зринають найсвітліші спогади у душі кожного, хто його знав. Він був справжнім патріотом України, патріотом міста, в якому
жив і плідно працював на благо громади. Вишгород поніс непоправну втрату.
Фахівець з великої літери. Сергій Хаустов розпочав свою трудову діяльність в комунальній сфері міста
Вишгорода більше 15-ти років тому. В КП «Благоустрій»,
ДП «Чисте місто», КПЖ і КГ, а сьогодні КП «Благоустрій
Вишгород», його робота була пов’язана з відновленням
зовнішнього освітлення на міських вулицях. Коли Сергій
приступив до виконання своїх обов’язків електромонтера, то в нашому місті на той час освітлювалися лише
проспект Мазепи,вулиці Шевченка і Дніпровська. Крок
за кроком, за особистої участі Сергія, розбудовувалися
лінії вуличного освітлення, він був і залишається чи не
єдиним профільним спеціалістом, який знав напам’ять
всі електрощитові та під’єднані до них об’єкти. Масові
заходи на «Співочому полі» та в центрі міста також не
обходилися без Сергійових рук — підключення великої сцени до мережі проводив саме він. Можна писати
багато про трудові досягнення Сергія Хаустова, але те,
що людина протягом півтора десятка років створювала комфорт і затишок у місті, внесла свій неоціненний
вклад в його розбудову — залишається фактом, про
який повинен знати і пам’ятати кожен житель.
Патріотизм — покликання, стан душі і спосіб життя. Сергій був справжнім патріотом рідного міста і України. Чи варто говорити, що в такій же любові до рідної

***
Іще одна зоря упала з неба,
Осиротіли хата і поріг…
У гості більше не зайду до тебе.
(Завжди хотів, але таки не зміг).

Потрібен працівник на посаду продавця
в магазин одягу та взуття.
Тел: (066) 453-43-44

Сьогодні не спитаюся нікого,
По кому дзвони церкви гучно б’ють.
То сам Господь позвав тебе в дорогу,
На жаль, скінчився на землі твій путь.

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в
ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 316)
на ім’я Василя Яковича ГЛОБИ.

А серце роз’їдає дика туга…
Не повернешся, пройдена межа.
Не стало сина, батька, просто друга,
Пішла до Бога ще одна душа.

***
Прохлада в храме, в центре гроб.
В гробу останки человека.
Костюм парадный, бледный лоб
И вся История от века…

держави виховувалися його діти. Старший син Сергія —
Мирослав, у лавах перших добровольців вирушив в зону
АТО захищати суверенітет країни. Тоді ж Сергій Хаустов
взявся допомагати воїнам на Сході. Маючи неабиякі навики в кулінарії, Сергій великими партіями доправляв
солдатам м’ясні, рибні, овочеві консерви власного виробництва. Також активно брав участь у зборах гуманітарних вантажів на передову, допомагав волонтерам.
Душа компанії, рибалка і грибник. Веселу, добру і
легку вдачу Сергія поважали сусіди і колеги, друзі і знайомі. До нього за порадою чи просто поговорити про
життя приходили всі, хто того потребував. За гостинність і авторитет місцеві називали його «Цар Гори».
Сергій надзвичайно любив природу. І це була його
ще одна особливість. Адже гриби міг збирати з ранньої
весни і аж до січня. Хто хоч раз виходив на тихе полювання з Сергієм Хаустовим, той знає, про що я пишу… Ще
одним його захопленням було рибальство. Він був з тих
людей, хто завжди частував, якщо не рибою, то байками
про неї, з яких можна було писати надзвичайні історії.
Філософ і поет. Попри всі свої захоплення у Сергія була ще одна особливість. Він, як людина з широким
світоглядом і неосяжною душею, свої емоції переливав
у вірші. Римовані рядки несли філософський зміст про
наше буття, і не тільки. Його твори неодноразово друкувалися на шпальтах газети «Вишгород». У такий спосіб
Сергій намагався нам донести про надважливість у сьогоденні отих найпростіших людських чеснот — добра,
віри, вірності, любові…Філософсько-ліричні роздуми
Сергія Хаустова можна знайти на багатьох поетичних
блогах, а це — http://www.stihi.ru/avtor/haust, один із них.
P.S. Не хотілося традиційних скорботних публікацій про пам’ять Сергія. Знаючи його як надзвичайно позитивну людину, думаю, він також не одобрив би стоголосої туги. Дякую, друже, що Ти був
з нами. Ми пам’ятаємо Тебе. Адже кожен вогник на
вулицях Вишгорода світить Твоїм сердечним теплом і Твоїми золотими руками.

8 липня на 64 році життя перестало битися серце
Панаса Панасовича ГЛУШКА.
Видатний український спортсмен, майстер спорту міжнародного класу,
чемпіон СРСР, чемпіон Спартакіади СРСР, призер міжнародних змагань.
Після закінчення університету фізвиховання отримав направлення на
Вишгородщину, де близько 20 років працював керівником ДСТ «Колос».
Гарний товариш, чуйний керівник, справжній лідер та організатор, душа
любого колективу.
Панаса Панасовича цінували, поважали за відвертість, щирість, принциповість та веселу вдачу.
Завжди будем пам’ятати тебе, друже, земля тобі пухом, світла і вічна
пам’ять.
О. ВОЛКОТРУБ, О. ГОРДІЙЧУК, М. КОРОЛЬ
КОМПАНІЯ «MARSEE`S», ВИРОБНИК БРЕНДОВОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ.
Запрошує на роботу кваліфікованих працівників:
— завідувача виробництвом (заробітна плата від 10 000 грн);
— кравця (заробітна плата від 8 000 грн);
— конструктора жіночого одягу (заробітна плата від 10 000 грн);
— швачку (заробітна плата від 6 000 грн).
Пропозиція: комфортні умови праці, зручний графік роботи,
сучасне обладнання, своєчасна оплата праці, дружний колектив.
Місце роботи: м. Київ, вул. Кирилівська, 98.
Запис на співбесіду за тел: 8 050 442-58-93.
* Вартість дзвінка — відповідно до тарифів вашого оператора
Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

КП «Управляюча
компанія»
на роботу потрібні:
— водій, кат. В, С
— юрист
— майстер будинків
— електромонтер.
Довідки за тел:
(04596) 54885,
(068) 345-10-70 (моб)

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

Продаю погріб, кооператив «Весна».
Тел: (097) 936-62-74

Микола ПОГОРЄЛОВ

На небі янгол зустріча.
Скапнула пам’яті свіча.
Сергію тихо промовля:
— Нехай пером тобі земля!
Ольга ДЯЧЕНКО

Вогники його любові

Âèøãîðîä

Вишгород

Ігор ПАВЛЮК

Потрібні
прибиральниці
в супермаркет,
в Києві.
Денні або нічні
зміни, подобово,
гнучкий графік,
підробіток.
Допомога
з житлом.
З/п від 4 500 грн.
Тел:
(098) 588-62-54

Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий на ім’я Олександра
Анатолійовича ГРИКЕВИЧА, земельна
ділянка площею 0,1014 га, кадастровий
номер 3221887800031200004, розташована в СТ «Троянда», с. Старі Петрівці
Вишгородського р-ну Київської обл. Акт
зареєстровано в Книзі записів реєстрації
державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі за
№ 010534200048 від 16.02.2005 р.

Для роботи в таксі

(м. Вишгород)
ПОТРІБНІ ВОДІЇ
зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333,
(093) 981-52-64
Сигнали служби 101

11 липня об 11 год. 53 хв. до пункту зв’язку 37-ДПРЧ м. Вишгорода надійшло повідомлення про загоряння квартири за адресою: місто
Вишгород, вулиця Мазепи, 12.
На виклик терміново було направлено черговий караул. По прибуттю
було встановлено що пожежа виникла в квартирі № 13 на третьому поверсі
в дев’ятиповерховому житловому будинку. Пожежу було локалізовано о 12
год. 23 хв. Ліквідовано о 12 год. 56 хв. До гасіння пожежі залучалося 2-відділення ДСНС та 8 чоловік особового складу. Пожежею знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено підлогу на площі 5 м. кв. Причина пожежі
встановлюється.

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 Віталій Миколайович

P. S.

Дивись на речі зі світлої сторони.
Якщо таких нема – натирай темні,
поки не заблищать

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

