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Обереги держави

Валентина ЯКОВЕНКО
Всеукраїнська казначейська акція
«Вишивана моя Україна» розпочалася у 2016 році: біле полотно з нанесеним на нього контуром карти голова
Казначейства Тетяна Слюз привезла казначеям Донеччини та Луганщини, які поклали на карті перші стібки,
вишили перші узори, нанесли символи своїх міст та символи мирного
життя…
Відтоді «Вишивана моя Україна» побувала в кожній із областей держави.
Переходячи від казначейства до казначейства, вона ставала яскравішою,

оживала, набираючись тепла рук, що її
створювали.
У колег-казначеїв різних регіонів навіть з’явився певний дух суперництва –
чий орнамент буде кращим, чия вишивка – бездоганнішою. Змагалися й в
описанні процесу: підготовці фотографій
і текстів з теплими словами та віршами.
У центральному апараті Казначейства оформлення «Вишиваної України»
завершили остаточно, оздобили її гербом та символом миру – голубом, вишили Автономну Республіку Крим. Тож
результатом всеукраїнської акції став
справжній витвір народної творчості.
А потому карта «Вишивана моя

«Вишивана моя Україна»
Україна» розпочала свою нову подорож
до кожного з територіальних органів
Державної казначейської служби України. Побувала також у Антарктиці у науковців 22-ї Української експедиції, нагадуючи про красу і велич рідного краю.
І ось 20 липня «прибула» до Управління державної казначейської служби
України у Вишгородському районі Київської області. Начальник управління
Людмила Рибакова прагнула, аби не
лише її колеги, а якомога більше вишгородців побачили цей символ єднання
та патріотизму. Тож казначеї запросили
вихованців Спортивного клубу «Характерник», разом з якими потім вируши-
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Постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 1 травня 2017 року, впроваджено оновлену програму житлових субсидій.

>

ли до військової частини № 3027 Національної гвардії України, що у Нових
Петрівцях.
– На жаль, ми були обмежені в часі, –
розповідає Людмила Рибакова. – Проте при спогляданні цього сакрального
оберега і діти, і солдати-нацгвардійці, і
ми – дорослі відчули нерозривну єдність
поколінь нашого народу, глибокий патріотизм та гордість за свою державу.
«Вишивану Україну» вишгородські
казначеї передали своїм колегам із Ірпеня. А по завершенні подорожі областями і районами держави карта повернеться до Києва, де буде представлена
на огляд усім охочим.
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Друзі, кожні вихідні у живописному та людному куточку нашого міста (поблизу мотузкового парку біля кам’яної «Чайки») працює Ярмарок майстрів.
Запрошуємо вас до нашої алеї. Тут ви завжди знайдете для себе щось незвичайне та цікавеньке.
Кращі майстри, кращі студії, кращі роботи нашого міста та району — тут.
Приходьте та отримуйте насолоду.

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

Нації не вмирають від інфаркту.
Спочатку у них відбирають мову.
(Ліна Костенко)
Це аксіома, яка,
як правило, не потребує
доведення.
Але… Але в Україні
на 26-ому році Незалежності потрібна
активна важка праця для збереження
української мови на українській землі. На жаль, саме так. І ця робота вже
який рік лягає на плечі ентузіастів, як
і початок захисту територіальної цілісності України від «русского мира»,
який теж здійснювали добровольці.
Україна не має закону про державну
мову. У Верховній Раді зареєстровано
три законопроекти, але, пори всю свою
актуальність, — лежать без руху.
Причина — рівень державної свідомості законотворців і генний страх перед
північним сусідом. Проросійські ідеологи
не перестають кричати: «Мовний геноцид!», «Україна легалізує заборону на
російську мову!». І це кричать борці «за
правду» країни, яка вкрала і присвоїла
чужу назву, мову, історію, користується
чужими територіями, в якої мораль —
розбій, духовність — вигадані історії крадених героїв.
Українці, за логікою істориків-московитів, які виїхали із мордовських боліт, але своєю свідомістю живуть саме
там, Україна не повинна мати єдину
українську мову. Чому? А тому, що серед нас живе російськомовне населення.
Дурість і невдячність глибока і непролазна, як і болота, з яких Київська Русь витягла колись невдячних сусідів. Враховуючи величезну кількість носіїв російської
мови на державній службі, ця дурість покладена в основу державної політики.

Кожна цивілізована національна
держава має мовний закон. Конституція США не враховує інтересів Мексики
та Канади, Конституція РФ не враховує
інтересів України, Монголії, Китаю. Жодна конституція жодної країни не вписує
до свого основного закону права та
обов’язки народів інших держав. Конституція — закон існування конкретної
держави на конкретних теренах. І ніхто
не переїжджає до іншої країни із своєю
конституцією.
А, отже, закон про українську мову
повинен мати статус Конституції. Мовний патріотизм — виховання національної пам’яті, аналіз перемог, помилок і
зрад минулого — ця важка праця сьогодні потрібна, як ніколи.
Слушно зауважив Ніцше: «Ніколи не
виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда».
Якщо народ, який здобув Незалежність, продовжує спілкуватися мовою російського окупанта, — то він від окупації
не звільнився.
Пам’ятаймо! Мова — найважливіший
маркер національної самосвідомості.
Може видозмінюватись прапор, герб і навіть територія, але втратити мову — найгірше поневолення.
Спочатку було Слово. І Слово було
Бог. Господь Бог кожному народу дав
мову і територію, яка формує національну свідомість.
Чужа мова деформує свідомість.
І тільки тоді, як на Українській землі
буде гідно пошанована українська мова,
лишень тоді у нас буде лад, а це — економічне зростання, справедливі тарифи,
повноцінне життя, а не виживання. А
якщо ні — то буде вічний путін, хоч яким
би не було наступне прізвище.
В’ячеслав Чорновіл свого часу сказав: «Україна починається з тебе». І це
повинен знати і розуміти кожен.

Суспільство

Сергій ПІСКУН, начальник відділення
Державна політика України в галузі
охорони праці спрямована на створення
безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Вона базується на ряді принципів, основними з яких є пріоритет життя і здоров’я
працівників, повна відповідальність роботодавця за створення безпечних та належних умов праці, підвищення рівня промислової безпеки, комплексне розв’язання
завдань з охорони праці, соціальний захист
працівників, повне відшкодування шкоди
особам, які потерпіли від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань.
Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності.
Аналіз стану виробничого травматизму
у Вишгородському районі за 6 місяців 2017
р. свідчить про наступне. За цей період до
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України у Вишгородському районі надійшло 9 повідомлень про нещасні випадки
на виробництві, в яких постраждало 9 осіб
(у порівнянні з аналогічним періодом 2016
р. кількість страхових нещасних випадків
зменшилася на 12,5%). Як свідчить аналіз, більшість нещасних випадків сталися з
причин, усунення яких не потребує жодних
матеріальних витрат, а тільки підвищення
технологічної і трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог нормативних
актів організації виконання робіт та контролю з боку безпосередніх керівників робіт, а

І ложка дьогтю…

На тему моралі
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин Вишгорода
Гурт жінок поважного віку на зупинці очікував автобус на Київ. Очевидно, що побували на якомусь заході, бо одягнені були по-святковому — у
вишиванках, із гарними зачісками.
Поміж собою ділилися враженнями від почутого і побаченого. Дехто
Вишгород відвідав уперше. Маленьке затишне місто сподобалося упорядкованими вулицями, ошатними
будинками у зеленому розмаї і привітними мешканцями.
А автобуса все ще не було. Веселоока жінка, що радо вітала колег, бо
трішки затрималася і підійшла пізніше,
запропонувала заспівати у цьому гарному місті. Щоб вишгородці відчули, яка це
історична місцина, де не тільки чудова
природа, а й люди прикрашають святу
землю словом і піснею.
Навіть процитувала кілька рядків: —
Українці мої, дай вам, Боже, і щастя, і
сил!» Історична пісня про колишні звитяги об’єднала у злагоджений хор молоді
проникливі душевні голоси. Імпровізований концерт зупинив не одного вишгородця. Мені від захвату аж дух перехопило! Які талановиті й життєлюбні та
одухотворені гості нашого міста!
Та, як з’ясувалося, декого із випадкових слухачів гарна українська народна пісня ніби окропом обдала. На лавці
чоловік середніх літ щось нашіптував
молодій жінці, а та лагідно посміхалася
і тулилася до його плеча.
Той день був спекотний, хоча сонце й
хилилося до заходу, та прохолоди не відчувалося. Проте нашіптувач був зодягнений у темний костюм, навіть капелюха
такого ж кольору аж на вуха натягнув.
Певно, отакий камуфляж у літню
спеку добряче перегрів не тільки тіло, а

Пріоритет життя і здоров’я
Охорона праці

Вишгород

також дійових заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх
навчання з питань організації та безпечного
виконання робіт.
Одне із найактуальніших питань роботи
відділення виконавчої дирекції Фонду —
своєчасне та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок
ушкодження їх здоров’я або в разі смерті,
відшкодування страхових виплат особам,
які перебували на їх утриманні у випадку
смерті потерпілих. Так, за 6 місяців 2017 р.
виплачено страхових виплат на суму понад
2 мільйони 700 тисяч грн.
Відділення пропагує фізичну культуру
і спорт серед потерпілих на виробництві.
5 травня 2017 р. команда Вишгородського
району брала участь у V-й Обласній спартакіаді серед інвалідів праці «Сила духу».
У зв’язку з реорганізацією Фондів соціального страхування, з 25.07.2017 р. і до
завершення процедури об’єднання, заявирозрахунки для оплати листків непрацездатності прийматися не будуть. Докладніше
– за тел: (04596) 22-712.
Відповідно до п. 4 та 6 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», у нашому районі з 1 серпня 2017 р. утворено Вишгородське відділення управління виконавчої дирекції
управління Фонду соціального страхування України у Київській області шляхом
об’єднання відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України у Вишгородському
районі та Вишгородської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.

Увага!

й мізки. Голосисті жінки мимохідь перервали його облесливу тираду. Він злісно
вилаявся на адресу співачок, погрожував розігнати веселух, щоб не псували
настрій. Мені по серцю різонули оті матюки, прокльони на «общепонятном» і
хамство щодо людей поважного віку.

Оце так завершальний акорд гостини в історичному Вишгороді!
Я нахабі видала все, що про нього
думаю. На своїй землі ми маємо кланятись різному сміттю, що несе на наш берег, питати цього зайду, що нам діяти —
сміятися чи плакати від його хамства?
Згадала історію, яку він, мабуть, зроду не чув, про Київську Русь і його Московію, що вкрала не тільки чужу назву
й літопис, а й уперто чіпляє свою клячу
до нашого воза — шукає тут коріння, яке
засохло в його болотах та ведмежих нетрях.
І скільки шовіністична мікроба плодитиме таких ненависних, озлоблених чингісхановських ординців! Натягуй свого
капелюха глибше, бо мій мимовільний
спільник хотів перевірити, наскільки міцна голова під тим порожнім циліндром!
Гаразд, що автобус вчасно забрав
гостей і ложку дьогтю я розвела у емоційному виступі на тему «хто є хто».

Вода вимагає пильності

Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського РВ ГУ ДСНС України у Київській області
У спекотні дні більшість людей рятуються від сонця на берегах водойм. Але, на жаль, нерідко забувають правила безпечної поведінки
на воді, а ціною такої необачності може стати життя.
Особливо небезпечними є ставки та невеличкі озера, берегові лінії річок та Київського водосховища, де наразі збільшилась кількість загиблих.
Нині на території Вишгородського району облаштовується багато несанкціонованих місць масового відпочинку біля водоймищ із порушеннями
вимог «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України». Зокрема, не проводяться водолазні обстеження дна акваторії, не облаштовуються медичні та рятувальні пости, відсутні рятувальні засоби, територія для
купання не позначається буями, не оформлюються паспорти пляжів та ін.
Важливо пам’ятати: для купання слід обирати спеціально відведені місця. Не пірнайте у воду в незнайомому місці, уникайте води зі швидкою течією, не заходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо,
якщо не впевнені у своїх силах.

У період з 22 по 23 липня у водах українських водойм потонули 25 людей.
Але, як зазначають у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій,
люди продовжують нехтувати правилами безпеки.
«Зокрема, 23 липня на ставку одного з пляжних комплексів у Лиманському районі Дніпропетровщини громадяни підняли з води тіло дівчинки 2011
р. н. Попередня причина загибелі – порушення правил поведінки на воді»,
— наголосили у відомстві.
Того ж дня на Київщині в озері с. Мирного знайшли тіло підлітка 2001 р. н.
Загалом, від початку року у водах українських водойм загинуло 526 людей, з яких 56 дітей. При цьому врятовано 401 людину, у тому числі 92 дитини.

ІНФОРМвікно

Вишгород

Оновлено програму житлових субсидій
Актуально
(Початок — на стор. 1)
З урахуванням прийнятих змін у травні поточного року, органами соціального
захисту населення буде проведено перепризначення субсидій на наступний 12 -місячний термін, яка буде розрахована на неопалювальний сезон, а з жовтня — на новий
опалювальний сезон.
Сім’ям, які вже отримували субсидію, повторно звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи не потрібно.
Заяву і декларацію про доходи необхідно
повторно подавати лише сім’ям, які:
— орендують помешкання;
— мають зміни у складі сім’ї (наприклад:
хтось прописався чи виписався);
— звертаються за отриманням субсидії на
тверде паливо та скраплений газ;
— виявили бажання отримувати субсидію
за зареєстрованим місцем перебування.
Чи впливає наявність простроченої заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги на призначення субсидії?
Після закінчення строку отримання субсидії
органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
У разі отримання від організацій-надавачів
житлово-комунальних послуг інформації про
прострочену понад два місяці заборгованість з
оплати послуг субсидія на наступний строк не
призначається, про що органи соціального захисту населення інформують особу.
Субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії, якщо протягом двох
місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості
або укладення договору про її реструктуризацію.
Зазначений строк може бути продовжений
на підставі рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у
разі її створення) ради або комісії, яка ними
утворюється, за наявності поважних причин.
Змінено підхід щодо врахування доходів
для призначення субсидії

До внесення змін субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховувалась
виходячи з нарахованих особам доходів без
урахування податку з доходів фізичних осіб за
попередній календарний рік.
Відтепер субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначається виходячи із середньомісячного
сукупного доходу осіб без урахування податку
з доходів фізичних осіб за чотири квартали, що
передують місяцю, що передує місяцю, з якого
призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — виходячи з розміру
доходу за попередній календарний рік.
Під час здійснення розрахунку субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні
для домогосподарств, які отримували субсидію
у попередньому періоді, будуть враховані доходи за період з квітня попереднього року по
березень поточного року включно.
Особливості врахування доходів непрацюючим пенсіонерам
У разі, коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому
місяці періоду, за який враховуються доходи,
інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір
пенсії за такий місяць. Під час призначення
субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати
та доходи від підприємницької діяльності, якщо
вона була непрацюючим пенсіонером на кінець
періоду, за який враховуються доходи.
Доповнено перелік доходів, які не враховуються при призначенні субсидії
З 1 травня поточного року при призначенні
субсидії не враховується до доходу сім’ї державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Визначено термін опалювального періоду
для домогосподарств з індивідуальним опаленням
Якщо раніше субсидія на опалювальний
сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і
перераховувалася відповідно до прийнятого
рішення органів місцевого самоврядування або
органів виконавчої влади про дату початку та
закінчення опалювального сезону, то в опалю-
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вальний сезон 2017/2018 рр. для сімей, які користуються індивідуальним опаленням, субсидія на послугу опалення буде нараховуватись з
16 жовтня до 15 квітня.
Для тих же, хто користується централізованим опаленням, субсидія й надалі призначатиметься на період з 1 жовтня до 30 квітня та буде
перераховуватись в залежності від прийнятих
рішень органів місцевого самоврядування про
початок/закінчення опалювального періоду.
Збільшується соціальна норма житла для
непрацездатних осіб при призначенні субсидії
Відтепер розмір субсидії для пенсіонерів,
інвалідів та інших непрацездатних осіб буде
більшою, адже соціальна норма для них збільшена майже в два рази.
Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою
їм рахуватиметься розмір субсидії, збільшується з 48,87 кв. м (на одну особу) до 75 кв. м (на
одну-дві особи).
Можливість призначення субсидії за зареєстрованим місцем перебування
У разі реєстрації місця перебування особи
субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається з
місяця звернення на строк, що не перевищує
шести місяців з дати реєстрації місця перебування.
На наступний строк субсидія призначається
за особистим зверненням громадянина після
продовження строку реєстрації місця перебування.
Про що необхідно повідомляти управління
соціального захисту населення шляхом подання відповідних документів?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління соціального захисту
населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:
— складу зареєстрованих у житлі (наприклад, хтось виписався чи прописався), у такому
випадку подаються також нові заява і декларація;
— соціального статусу членів сім’ї (наприклад, хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером);
— про здійснення одноразової покупки
(оплати послуг) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
— набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли
на індивідуальне чи навпаки.

Призов до Нацгвардії України та на строкову військову службу
До армії кроком руш!
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату, полковник
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указів Президента України від 24 лютого 2017 р. № 44/2017 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на строкову
військову службу у 2017 році», від 07 липня 2017
р. № 178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року
призову громадян України на строкову військову
службу до Національної гвардії України» у серпні
2017 р. проводиться призов громадян України на
строкову військову службу до Національної гвардії України та з 01 жовтня по 30 листопада 2017
р. — на строкову військову службу.
Явці на призовну дільницю Вишгородського району для призову на строкову військову службу до
Національної гвардії України та на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, які до дня відправлення у військові частини досягли 20 років, та старші особи, які не досягли

Навчаємось відпочиваючи

27-річного віку і не мають права на звільнення або
відстрочку від призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову, зобов’язані
прибути на призовну дільницю за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5 у зазначений час із документами, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які
не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути
в райвійськкомат 1 серпня та 1 жовтня 2017 р. з документами, що засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Вишгородського району,
зобов’язані негайно повернутися до місця постійного
проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
На підставі ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ,
організацій, кооперативів та навчально-виховних
закладів, незалежно від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані відкликати призовників із відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх
на призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
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Звертаємо увагу, що у разі свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення про вищевказані зміни, сума надміру перерахованої
субсидії повертається за вимогою управління
соціального захисту населення, зокрема, шляхом зняття відповідних сум із особових рахунків
отримувачів субсидії на підприємствах — надавачах житлово-комунальних послуг.
Повернення невикористаної суми субсидій
до бюджету
Після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для відшкодування
витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання
холодної та гарячої води і водовідведення,
послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення повертається підприємствами-надавачами такої послуги до бюджету
в повному обсязі на підставі акта розрахунку
загального обсягу невикористаних сум субсидії.
«Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату
енергоощадним родинам — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії,
якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу», — зазначили в уряді.
Для отримання коштів необхідно буде з
1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве
управління соціального захисту населення, на
підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.
Інформацію про наявність економії кожен
отримувач субсидії може відслідковувати у
своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони
використовуються для опалення.
Отримувач субсидії має самостійно відкрити рахунок в банку та обрати уповноважену
банківську установу, через яку проводяться виплати соціальних допомог та пенсій. На момент
подачі заяви рахунок у банку повинен бути уже
відкритим.

Оголошення
Вишгородський районний військовий комісаріат проводить відбір на
військову службу за призовом осіб офіцерського складу строком до 18
місяців
На військову службу за призовом осіб офіцерського складу приймаються
громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити,
мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно
відповідне первинне військове звання офіцера запасу.
Служба у ЗСУ за призовом осіб офіцерського складу має певні відмінності
та переваги у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення офіцера залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та
умов проходження військової служби. Мінімальне грошове забезпечення офіцера з 1 січня 2016 р. – від 10 000 гривень.
Крім того офіцери мають право на: безкоштовне отримання речового та
продовольчого забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги військовослужбовцями та членами їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок
держави; щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; отримання права на пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх із
військової служби.
За офіцером, призваним на військову службу за призовом за місцем роботи,
зберігається робоче місце та виплачується середній заробіток.
Детальніше — за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб. № 7.
Тел: (04596) 5-43-45, (098) 538-20-50, (095) 622-93-84.

«Я дякую усій команді табору МАН за відмінний відпочинок, влаштований нам…»

Антоніна ТЕСЛЕНКО, заступник директора з виховної
роботи Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської
міськради
Саме такими рядками закінчується вірш Миколи Заїки, написаний під час перебування на «Наукових змінах».
Нещодавно учні Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради разом з іншими учнями Київської області
відкрили другу профільну навчально-тренувальну зміну для
обдарованих дітей Київщини за фізико-математичним, економічним, технічним та комп’ютерним науковими напрямами у комунальному закладі «Володарська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів». Окрім незабутнього
відпочинку на березі річки Рось, конкурсів, тренінгів, квестів, змагань, дискотек, спортивних баталій, музичних вечорів, наші восьмикласники (Микола Заїка, Артем Педунов та
Максим Буланов) мали можливість брати участь у виставах
та концертах, інтерактивних іграх, відвідуванні парку «Софіївка» тощо.
Але найбільше вразили «наукову» молодь лекції профе-

сорів із різних галузей знань, настанови про те, як досягнути
успіху в написанні та захисті робіт Малої Академії Наук, наукові дебати та дружнє спілкування з наставниками Іриною
Василівною та Кариною Романівною. Насиченим і змістовним
був день зустрічі з найкращими науковцями провідних вищих
навчальних закладів України. Він розпочався мотиваційно-навчальним тренінгом методиста МАН О. А. Бурчак щодо технологій написання науково-дослідницької роботи. Далі з темою
«Навчання фізики в інформаційному суспільстві» перед юними дослідниками виступив В. П. Сергієнко, академік академії наук вищої школи, доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету перепідготовки та підвищення Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; В. В.
Єфименко, кандидат педагогічних наук, доцент теоретичних
основ інформатики факультету інформатики Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова зацікавив
дітей сучасними хмарними технологіями; Н. Т. Тверезовська,
доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Національного
університету біоресурсів і природокористування України на-

вчала створювати портфоліо особистості; інтерактивним
спілкуванням «Науково-дослідницька діяльність: 10 кроків до
успіху» зацікавив учасників табору А. Б. Кочарян, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Національного
університету біоресурсів і природокористування України; У. С.
Ревицька, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та фізики Білоцерківського аграрного
університету підготувала тему «Математика і математики».
Обмінюючись враженнями, ми дійшли висновку, що день,
насичений різноманітними корисними справами, приносить
чимало задоволення.
Дякуємо організаторам «Наукових змін», відділу освіти
Вишгородської РДА, методисту районного методичного кабінету Ганні Василівні Жаврук та усім працівникам табору за
нові враження, приємні емоції, неоціненний досвід спілкування та навчання.
З радістю будемо чекати нового навчального року, аби
реалізувати набутий досвід та знову відвідати табір МАН,
адже він об’єднує найкращих!
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Насолода від купання, гарячий пісок, засмаглі обличчя, облущені носи,
вечір біля вогнища під зоряним небом,
замріяний сон у наметі… — усього
цього вдосталь у літньому вітрильному таборі «SaltyDog».
Липень. Надворі спека і палюче сонце. А в нашому таборі — рай, бо ми знаходимося в яхт-клубі «Енергетик» на березі Київського водосховища і навколо
нас — сосновий ліс. То ж весело і цікаво,
творчо і завзято, корисно і повчально
проходить четверта зміна у таборі.
З приходом довгоочікуваного тепла
можна вдосталь накупатися, засмагнути,
відпочити на пляжі, позмагатися на спортивному майданчику, помандрувати під
вітрилами на яхтах та покататися на катамарані. Захоплюючі ігри, біганина, сміх
дітей, чудовий настрій, щасливі обличчя

Вишгород

Індикатор «суперовості» — щаслива дитина

Вітрильний табір

Софія ЧЕРНЕЦЬКА,
Божена ФЕДОРОВА,
Єлисей КАБАНЕЦЬ,
учасники табору «SaltyDog».

Живемо ЗДОРОВО

— цього вистачає щодня. А ще – цікаві
майстер-класи, складання казок, власні
вистави, веселі спартакіади, казкові квести з Бабою Ягою та пошуками скарбів.
Кілька разів за зміну ходили до лісу
в турпохід. Туризму тут приділяють неабияке значення. Дітей навчають орієнтуванню на місцевості, складанню карт,
вчать розводити різні види багаття, будувати курені. Дехто вперше в житті сам
викладав та розпалював багаття. Вчилися й гасити його за всіма правилами
безпеки, щоб не залишилося розпечених
полінець, – тут прищеплюють любов та
бережне ставлення до навколишнього
середовища.
Неділя — традиційний батьківський
день. Аби він пройшов цікаво, влаштували справжній квест із батьками. Важко сказати, хто був у більшому захваті
— діти чи їхні батьки. Відбулася цікава
вікторина, потім — ярмарок, де батьки могли навчитися плести браслети,
в’язати морські вузли, придбати гончарні
витвори дітей. Для бажаючих – послуги

ворожок та масажистів, майстрів розмальовок тату. На завершення дня діти
показали шоу талантів і зіграли виставу-казку, яку написав їхній вожатий Ігор.
Батьки дуже задоволені, що діти не тільки фізично загартовуються, а ще й творчо розвиваються.
…Цікавою була подорож на яхті до
Межигір’я. Кожна зміна літнього вітрильного табору «SaltyDog» обов’язково відвідує Кінологічний центр Межигір’я та
зоопарк. Цього разу ми не лише гралися
з улюбленими собаками, а ще й купалися
з ними під великими поливалками. Промоклі наскрізь, але веселі та щасливі поверталися до табору.
…Тут діти пробують себе у вітрильній справі, вивчають теоретичні ази та
ходять по Київському водосховищу на
спеціально облаштованій яхті. Досвідчені капітани надали нам можливість не
тільки пройтися під вітрилами на своїх
суднах, а й провели навчальні заняття із
улаштування яхти та її керування. Кожен
міг спробувати себе у ролях рульового та

шкотового і повправлятися з вітрилами.
Що про табір каже вожатий Ігор Шалай:
– Особисто моє відчуття — це радісна втома! Працюючи зі своєю командою, отримав багато корисних навичок,
прив’язався до своїх непосид, а вони – до
мене. Це допомогло відкрити їх творчі
здібності.
А що говорять батьки?
Валерія Герасименко:
– Молодці! Поважаю за такий підхід
до дітей та їх виховання. Це місце захоплює. Вдячна вам за такий активний відпочинок.
Марина Левадна:
– Табір — супер! Індикатор «суперовості» — моя щаслива дитина!
Табір розташований за Вишгородом,
на базі яхт-клубу «Енергетик».
Тут чекають дітей від 6 до 16 років:
5 зміна (01.08 - 10.08), 6 зміна (15.08 24.08).
Деталі за тел: +38 (095) 468-84-98,
+38 (093) 387-76-47, Вікторія.

Стрімкі човни — у вишгородців

Знай наших!

Команди Вишгородської районної ДЮСШ

Переможці та призери чемпіонату Вишгородського
району з веслування на байдарках та каное

Анатолій РІЗНИЧЕНКО
Ансамбль «Вівтар Вітчизни» («Гайдамаки») відзначив день народження Блаженної Ольги, Великої княгині Київської
(Вишгородської) (24 липня).
У затишному куточку алеї містпобратимів у повному складі зібрався наш
легендарний ансамбль у вбранні за фасонами 8-9 століття. Ось наші самодіяльні
виконавці: солісти Ольга Удодова (у ролі
княгині Ольги), Тамара Горобець (свита
княгині), Тетяна Шведун (морський дублер кн. Ольги), Лідія Мельникова (капітан
лодії), Галина Хижа (ключниця Малуша),
Світлана Євсеєва (почесний мечоносець),
барабанниця Світлана Хилько (челядь), керівник ансамблю Анатолій Мисько (князь
Святослав).
У декламаторській частині вечорниць
звучали вірші і поеми С. Руданського
«Олег — князь Київський», О. Олеся «Княгиня Ольга» (О. І. Кандиба), а також вірші
А. Миська «Баллада о Вышгороде», «Сказание про Ольгу», «Смерть князя Игоря»,
панегірик імператору середньовіччя Аттілі
(Гатилі).

Збірна команда Вишгородського району
з веслування академічного

Пісенний відділ вечорниць – Гімн
України, «Пісня про Вишгород» (автор А.
Мисько), яка звучала як Гімн нашого міста. Особливо схвилювали глядачів пісні
«Хай живе Вільна Україна» (автор — М.
Шапошник), «Нас весна не там зустріла»
(муз. О. Гаркавого на слова Й. Струцюка)
та «Ой наступала та чорна хмара» — перегук нашого часу, коли мутанти Чінгісхана
нищать Україну, з 1240 роком, коли хан
Батий зруйнував Вишгород і Київ. Виконувалися й інші сучасні і народні пісні. А на
завершення – «Меч Арея» Василя (Живосила) Лютого — гімн усіх поколінь української Землі від держави Аратти (Трипільська культура 7,5 тисячоліть тому) до
сьогодення!
Радник міського голови, президент
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев оголосив Подяки ансамблю «Вівтар Вітчизни» від міськради та від
Благодійного фонду. Членам ансамблю
були також вручені відзнаки та сувеніри.
Світлана Свистун подякувала за імпровізований концерт по сусідству з її кафе
«Кирпулька» і пригостила учасників і глядачів чайними пирогами.

Щирі вітання срібним призерам Відкритого чемпіонату
м. Києва з академічного веслування серед юнаків та дівчат
(12-14 липня ц. р.). Це Анатолій Дубницький, Євген Шумський, Іван Язенок, Максим Кузнєцов — екіпаж четвірки
парної.
Анастасія Бондаренко, Тетяна Шульга — переможці фіналу
«Б» у двійці парній.
Аналогічний результат показала і юнацька двійка парна у
складі Євгена Шумського та Давида Стрижалка.
Третіми в цьому заїзді були Ілля Пономаренко та Данило
Макаренко.
Команда Вишгородської районної ДЮСШ з водних видів
спорту була представлена і на Всеукраїнських запальних змаганнях «Стрімкі човни» з веслування на байдарках та каное, які
проходили в м. Києві 15-16 липня. У фіналі «Б» стартували Микола Чорний, Арсен Сіденко, Віктор Грищенко, Денис Волошин.

Вечорниці з княгинею Ольгою
Історія і сьогодення

Вишгород

Подорожуємо світом
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У МЕЖАХ СИНАЙСЬКОГО ТРИКУТНИКА
Микола СЕРГІЙЧУК
Віднедавна відоме єгипетське місто Шарм-ельШейх на особливому слуху в усьому світі. Сталося
це після того, як тут зазнав трагічної авіакатастрофи російський лайнер А321. Вилетівши з місцевого
міжнародного аеропорту до Санкт-Петербурга, борт
невдовзі зник з радарів. Згодом його уламки були
виявлені у північній частині Синая…
Так сталося, що за три тижні до фатального польоту
А321 я вилітав з того ж самого аеропорту до Києва. І в
цьому нічого дивного, адже Шарм-ель-Шейх — повітряні
ворота Синая. А місцевий аеропорт – перше і найбільше
міжнародне летовище на всьому півострові. Саме через
нього проходять повітряні сполучення як самого Шармель-Шейха, так і інших курортів півострова — Дагабу,
Таби, Нувейби. У 2007 році тут відкрився новий термінал, здатний приймати і випускати до 50 літаків на день.
Тому більшість туристів і гостей прибуває на півострів
і повертається з нього саме цим повітряним шляхом.
Якраз із аеропорту я розпочав знайомство з цим досі незнайомим мені краєм, де провів десять незабутніх днів,
ближче познайомився з його особливостями та визначними місцями.
Отже, Синайський півострів – своєрідний міст між
Африкою й Азією, що за формою нагадує трикутник, оточений Акабським і Суецьким каналами. У перекладі Синай означає «скалистий». Синай – земля контрастів: на
півночі на берег накочуються хвилі Середземного моря,
на півдні – найвищі вершини, у тому числі Мойсеєва гора
(2286 метрів над рівнем моря).
Уже
перше побічне знайомство з Шарм-ельШейхом засвідчило, що це курорт європейського рівня.
На узбережжі розташовано безліч готелів, пляжів, місць
відпочинку туристів з усього світу. Досить зазначити, що
у місті діють понад 200 готелів різного класу і цінової категорії. Практично в усіх є басейни, а також здійснюється
безкоштовний доступ або автобусний підвіз до пляжів,
де, крім купання і загоряння, пропонується широкий
спектр послуг зі скнорлінгу, дайвінгу, катання на водних
лижах і скутерах, плавання на катерах зі скляним дном
і в батискафах, підводні й інші морські екскурсії. Тут досить розвинене житлове будівництво — клімат і сучасна
інфраструктура приваблюють інвесторів з різних країн. У
багатьох місцях по всьому узбережжю, а також на інших
вільних ділянках міста довелося бачити багато будівельних майданчиків, на яких повним ходом зводяться нові
готелі, житлові комплекси, центри розваг.

У місті немає висотних і навіть багатоповерхових будівель. Як правило, житлові будинки зводяться у вигляді
невеликих комплексів, упорядкованих одно–двоповерхових вілл і таунхаусів, які, як і численні дво–триповерхові
готелі, зосереджені навколо добре озелененої території
з сучасною інфраструктурою, магазинами, ресторанами,
басейнами і садами. Зважаючи на зростаючу популярність курорту, інвестиційні компанії Єгипту вкладають
в інфраструктуру міста величезні кошти. Як наслідок –
Шарм-ель-Шейх змінюється з кожним роком.
Цікава деталь: для відпочинку громадян з України,
Росії, Білорусі, Казахстану, країн Євросоюзу в місті, як і
на решті частини Синайського півострова, діє безвізовий
режим. Безкоштовний так званий Синайський штамп
дозволяє знаходитися тут до 15 днів і є достатнім для
перебування на усьому Синаю, а завдяки туристичній
візі за 25 доларів можна упродовж 30 днів пересуватися
по всій території Єгипту.
З міста організовуються популярні автобусні і літакові екскурсії в навколишні визначні пам’ятки, єгипетські
Каїр, Піраміди Гізи, Олександрію, Луксор, Монастир святої Катерини, гору Мойсея, ізраїльський Єрусалим, палестинський Віфлеєм, йорданську Петру…
Шарм-ель-Шейх у перекладі означає «бедуїнський
струмок» («бухта шейха»). До 1967 року тут існувало
маленьке поселення. З приєднанням Синаю до Ізраїлю
1967 року ізраїльтяни побудували місто Офіра з першим
туристичним готелем. 1982 року Синай перейшов назад
до Єгипту, уряд якого продовжив зусилля з розвитку ку-

рорту. Відтак – виріс туристичний центр з великою кількістю готелів.
Нинішнє керівництво Єгипту всіляко сприяє розвитку туризму, що став для країни другою за значимістю
статтею доходу після отримання плати за прохід суден
через Суецький канал. Досить сказати, що доходи від
туристичної галузі в країні перевищили надходження від
видобутку та продажу нафти. Поряд з Хургадою, Шармель-Шейх став найважливішим єгипетським курортом.
Кількість туристів у місті (особливо у високий сезон)
перевищує власне населення (з передмістями — майже
60 тисяч осіб) у рази, доводячи фактичну чисельність до
200 тисяч і більше.
Розташоване місто на півдні Синайського півострова, на північному узбережжі Червоного моря, при гирлі
Акабської і Суецької заток.
Неподалік від берегової лінії міста знаходиться острів
Тиран. За 80 кілометрів (по прямій) – всередині Синайського півострова – розташовані Гора Мойсея і сусідня
гора Святої Катерини.
За одну–дві години їзди уздовж затоки Акаба також у
Єгипетській Рив’єрі знаходяться бедуїнські міста-курорти Дагаб і Нувейба, а за три — прикордонне місто Таба,
за яким розташовується ізраїльський порт Ейлат.

До основних місцевих і навколишніх пам’яток, доступних туристам у Шарм-ель-Шейху, відносяться насамперед Синайські гори з вершиною Мойсея і супутній
монастир Святої Катерини з неопалимою купиною.
Шанування нинішньої гори Мойсея як гори Синай є
давньою християнською традицією, що бере початок з
ІV століття. На вершині знаходяться православний храм
Святої Трійці, побудований у 1935 році із залишків церкви часів імператора Юстиніана Великого, і маленька мечеть. На північ від церкви під скелею є невелика печера,
де, згідно з Біблією, протягом сорока днів і ночей ховався
Мойсей. На північному схилі гори розташований православний печерний храм пророка Іллі та його колодязь, а
також православна капличка Богородиці. З півночі біля
підніжжя гори стоїть монастир Святої Катерини – один з
найдавніших, безперервно діючих християнських монастирів у світі. Заснований в IV столітті в центрі Синайського півострова. Оборонна будівля монастиря зведена за
наказом імператора Юстиніана в VI столітті. Насельниками монастиря в основному є греки православного віросповідання. 2002 року монастирський комплекс включений ЮНЕСКО до списку об’єктів Світової спадщини.
Багатьох гостей Шарм-ель-Шейха приваблює Старе
місто, що має безпосередній вихід до моря (бухта Шармель-Майя), безліч приватних і громадських пляжів. Тут
знаходяться також деякі готелі, здійснюється планове
будівництво нових об’єктів.
Кожен турист, потрапивши в Старе місто, своїм
обов’язком вважає відвідати відомий усім великий східний базар Old Market. Два входи влаштовані у вигляді великих воріт у давньоєгипетському стилі з малюнками на
відповідні теми. Над базаром височить популярна серед
туристів кам’яна скеля, що має водоспади, гірські стежки
і вечірню підсвітку.
Як і скрізь, тут працюють ресторани, магазини, розважальні комплекси. Тому життя в Старому місті не зупиняється ні вдень, ні вночі.
Поруч зі Старим містом знаходиться великий ботанічний сад (магазин-розплідник), від якого бере початок
центральна вулиця Peace Road, що з’єднує між собою
все узбережжя Шарм-ель-Шейха.
Колоритний представник місцевого краю – бедуїн,
який тисячоліттями уособлює на цій землі повновладного повелителя засушливих піщаних просторів. Нам розповідали, що тут налічується десятки племен, які ведуть
свій родовід з древніх часів. Для них найвища цінність
– честь і гостинність. Живуть, як правило, у наметах,
носять білу сорочку галабею (довжиною до п’ят, без комірця, з широкими рукавами, з тонкого сукна, у бідняків
— з найдешевшої тканини) і полотняну куфію (чоловіча
хустина, що є невід’ємною частиною гардероба, служить для захисту голови й обличчя від сонця, піску й
холоду). Жінки прикривають обличчя тканиною-буркою,
на яку нашивають монети. Бедуїни займаються тваринництвом і землеробством (як тяглову робочу силу використовують верблюдів, коней, ослів), часто пропонують
свої послуги провідників, запрошують туристів до себе

в намети, частують прісними коржами і м’ялотним чаєм.
Якщо вже зайшла мова про їжу, то варто зауважити, що
єгипетська кухня останнім часом збагатилася за рахунок
перських, сирійських та особливо турецьких страв. До
делікатесів належать перепілка і фаршировані голуби.
Раціон у значної частини місцевого населення небагатий – сніданок, обід, вечеря – з одних і тих же продуктів: млинці, квасоля, боби, макарони з цибулею, гострі
приправи. М’ясо доступне небагатьом.
Звісно головна перлина Шарм-ель-Шейха – Червоне море («Божий акваріум»). Його довжина за різними
оцінками з півночі на південь сягає від 1932 до 2350 кілометрів, ширина – від 305 до 360 кілометрів, глибина – до
2 кілометрів. Вміст солі – понад 40 грамів на літр води.
Тут налічується до 1000 видів риб та 150 видів коралів.
Особливість Червоного моря полягає в тому, що в
нього не впадає жодна річка. Саме тому вода тут кришталево чиста. Середня температура поверхні води
влітку становить близько 26 градусів на півночі, до
30 градусів – на півдні.
Під час перебування в Шарм-ель-Шейху у мене було
вдосталь вільного часу. Тож мандрував пожвавленими
вулицями міста, відвідував ринки, заходив у крамниці
місцевих ремісників, прицінявся до їхніх виробів, торгувався… Не зайвим буде зазначити, що життя в місті
вирує навколо індустрії туризму. Переважна більшість
туристів у місті — з Росії, України та країн СНД, також
значною є частка відпочиваючих з Італії та Польщі, менше — з інших країн.
Ставлення місцевого населення до туристів доброзичливе. Єгиптяни цінують можливість своєї роботи
в Шарм-ель-Шейху, де рівень життя вищий порівняно
з іншими містами країни. Гіди зауважували, що з персоналом, роботодавцями та працівниками державних
установ постійно проводиться робота, спрямована на
поліпшення якості обслуговування. У місті, крім звичайної, функціонує так звана «Туристична поліція» (Touristiq
Police) — спеціально підготовлені співробітники, завдання яких полягає в запобіганні будь-яких проблем у гостей
міста.
Більшість зайнятих у турбізнесі місцевих жителів
зможуть підтримати бесіду на основних європейських
мовах. По-англійськи говорить переважна більшість персоналу готелів, магазинів та інших закладів, у тому числі
таксисти. Багато з них також говорять російською, більшість вивісок (в тому числі в аеропорту і навіть частина
дорожніх покажчиків) продубльовано російською мовою.
Більше того, в окремих невеликих магазинах і точках на
ринках за недорогі товари приймають навіть українські
гривні. Інколи торговці на додачу до придбаного товару
презентували якусь місцеву дрібничку у вигляді сувеніру
– скульптури пірамідок, птахів, шакалів, котів, жуків або
сувій папірусу.
З іншого боку, при бажанні кожен приїжджий може
опанувати нескладним набором найбільш уживаних місцевих слів (наприклад: привіт – ахлян, так – айюва, ні –
ля, дякую – шукран, будь-ласка – аффон, площа – мідан,
вулиця – шарія, направо – ямін, наліво – шемель тощо)
і успішно порозумітися з господарями магазинчиків чи
перехожими.
Нас, українців, місцеве населення вітало близьким
усім: «Слава Україні!». Було приємно відчувати на іншому кутку планети, що тут знають про нашу державу, солідарні з її народом.
Що ще впало у вічі – відсутність жебраків. Жодного
разу не зустрілася людина чи підліток, які б просили милостині. А це вже свідчення того, що Шарм-ель-Шейх поступово перетворюється у економічно розвинуте місто з
високим рівнем життя його мешканців.
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 3 1 Л ИПНЯ 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:40 «Мiняю жiнку - 3»
12:00 Х/ф «Трава пiд
снiгом»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
23:10 Х/ф «Битва пiд
червоною скелею»
UA:ПЕРШИЙ
7:05 М/с «Книга джунглiв»
08:05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
09:00 Д/с «Садовi
скарби»
10:00, 21:50 Всесвiтнi
iгри-2017. Церемонiя
закриття
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Перша
шпальта
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»

16:40 Д/с «Порятунок
ферми»
17:40 Вiкно в Америку
18:15 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Вересень
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту

одружитися»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Соловйов
20:00 Природа сьогоднi
21:00 PR-проект
«Спiваючий ректор»
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:10 Супервiдчуття
22:50 Повiтрянi воїни
00:00 «Нiч чорних
краваток»

ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Некоханий»
14:40, 15:30 Т/с «Мати i
мачуха»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коловорот»
23:30 Х/ф «Рiзники»

ТЕТ
7:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
11:40 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
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 «Червонi
браслети»

ТОНіС
7:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
16:30 Мюзикл «Порадник
для тих, что хоче

СТБ

6:05, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Полювання»
09:05 Х/ф «На мосту»
11:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:35, 22:35 «Хата на
тата»
НТН
6:25 Т/с «Охоронець - 3»
09:55, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:55 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Розвiдники»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Х/ф «Вуличнi танцi»

08:50 Х/ф «Вуличнi
танцi 2»
10:30 Х/ф «Вуличнi танцi:
Всi зiрки»
12:30 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю!»
14:40 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю! 2: Риф»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Таємницi
акул
11:50 Морськi парки
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi

звалища
20:00 Брама часу
00:30 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Життєвi iсторiї»
11:30, 04:30
«Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Королева левiв»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Природа
сьогоднi»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
18:10 «Левиний рик»
19:20, 22:15 «Столиця»
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, 00:10 «Розсмiши
комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 Х/ф «Жiнки»
ІНТЕР
6:20, 13:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Вони
воювали за Батькiвщину»
15:50 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
23:20 Т/с «I все-таки я

кохаю...»
ICTV
6:10 Громадянська
оборона
07:05 Факти
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10, 13:20 Х/ф
«Гудзонський яструб»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:10 Х/ф
«РобоКоп»
16:20 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Операцiя
«Горгона»
22:15 Х/ф «Мiсто грiхiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАI»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Олiмп»
16:45 Х/ф «Андроїдполiцейський»
19:25 Х/ф «Чорна кобра»
21:05 Х/ф «Щоденники
месника»
23:10 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)
00:00 «Територiя обману»

ВI В ТО Р О К , 1 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:40 «Мiняю жiнку - 3»
12:00 «Мiняю жiнку - 2»
13:20, 14:20, 15:20,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Хоробре
серце»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:55 Д/с
«Орегонський путiвник»
07:15, 17:40 М/с «Книга
джунглiв»
08:05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Вересень
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Фольк-music
18:15 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
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 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коловорот»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Моднi iсторiї з

Оксаною Новицькою»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 20:10 Природа
сьогоднi
16:35, 22:20
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Соловйов
21:15 «Вiдлуння»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Русалонька»
11:40 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
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 «Червонi
браслети»

СТБ
6:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Все буде смачно!»
09:15 «Україна має
талант! Дiти-2»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:35, 22:45 «Вагiтна
у 16»
23:05 «Доньки-матерi»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:10 Kids Time
07:15, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
20:50 Х/ф «Супернова»
22:40 Х/ф «Монстро»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Таємницi
акул
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Вирiшальнi

битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Служба порятунку»
11:30 «Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Левиний
рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10 «Природа сьогоднi»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»

10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
17:10 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:20 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05, 13:20 Х/ф
«Супернова»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Викрадення
богинi»
15:25, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:50, 21:25 Т/с
«Операцiя «Горгона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:20 Х/ф «Мiсто грiхiв-2.
Жiнка, за яку можна
вбити»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:50 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Олiмп»
16:45 Х/ф
«Американський
самурай»
19:25 Х//ф «Бандитки»
21:05 Х/ф «Лiфт»
22:45 Х/ф «Кирило i
Мефодiй: Апостоли
слов’ян»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:40, 12:00 «Мiняю
жiнку - 2»
13:20, 14:20, 15:20,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Справжня
легенда»
UA:ПЕРШИЙ
7:15, 17:40 М/с «Книга
джунглiв»
09:00, 16:45 Д/с
«Порятунок ферми»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Нашi грошi
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
18:15 Новини. Свiт
18:45 Про головне
19:00 Новини. Культура
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.

Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
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 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коловорот»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:45, 21:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:45 «Зимою i лiтом

мандруємо свiтом»
15:00 «Вiдлуння»
15:40, 20:00 Природа
сьогоднi
16:35, 22:20
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Соловйов
21:30 Глобал - 3000
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Нове вбрання
короля»
11:40 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi

браслети»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Україна має
талант! Дiти-2»
11:20 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
13:10 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:40, 22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:30 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:19 Kids Time
07:20, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Татусевi
дочки»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Зоряна
брама»
23:30 Х/ф «Вiкiнги»

НТН
6:10 Х/ф «Матрос Чижик»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Мисливець та
жертва

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Україна має
талант! Дiти-2»
11:15 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
13:05 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:40, 22:35 «Я
соромлюсь свого тiла 3»

партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

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
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Київськi iсторiї»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Левиний
рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
17:10 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:20 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 13:20 Х/ф
«Супернова»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:45, 21:25 Т/с
«Операцiя «Горгона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Крикуни»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАI»
09:00, 00:00 «Територiя
обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:40 Т/с «Олiмп»
16:35 Х/ф «Дюна»
19:20 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»
20:55 Лiга чемпiонiв
УЄФА. 3-й
квалiфiкацiйний
раунд «Янг Бойз» «Динамо»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:40, 12:00 «Мiняю
жiнку - 2»
13:20, 14:20, 15:20,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Царство
небесне»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 М/с «Книга джунглiв»
09:00, 16:45 Д/с
«Порятунок ферми»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Слiдство.
Iнфо
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.

Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
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 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коловорот»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:35, 22:25

Супервiдчуття
15:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 20:05 Природа
сьогоднi
17:00, 23:00 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Васильєва
21:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:20 «Вiдлуння»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
11:40 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Одного разу в Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»

НТН
6:30 Х/ф «Розвiдники»
07:55, 09:00 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
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
19:30 Т/с «Кулагiн та

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:13 Kids Time
07:15, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Зоряний
десант»
23:20 Х/ф «Скалка»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Вирiшальнi

битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00, 00:30 Брама часу
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ
музика»
11:00 «Якiсне
життя»
11:30, 04:30
«Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Левиний
рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя

триває»
17:10 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:20 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Секретний фронт
10:45 Х/ф «Повiнь»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:45, 21:30 Т/с
«Операцiя «Горгона»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Крикуни-2.
Полювання»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Акцент
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 «Територiя обману»
11:00, 22:45 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:40 Х/ф «Дюна»
19:25 Х/ф «Тактичний
напад»
21:05 Х/ф «Природжений
гонщик»
23:45 Х/ф «Кирило i
Мефодiй: Апостоли
слов’ян»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:40, 12:10 «Мiняю
жiнку - 2»
13:30, 14:30, 15:30 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху 2»
22:10 «Розсмiши комiка.
Дiти»
00:00 Х/ф «Громобiй»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 М/с «Книга джунглiв»
08:05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
09:00, 16:45 Д/с
«Порятунок ферми»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
18:15 Новини. Свiт
18:45 Про головне
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький

пульс Америки»
20:30 Борхес
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
21:50 Богатирськi iгри
22:50 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
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 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коловорот»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
7:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»

15:00, 21:20 «Вiдлуння»
15:35, 20:00 Природа
сьогоднi
16:35 Супервiдчуття
17:00 Повiтрянi воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Васильєва
21:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
22:25 Вiкно в Европу М.
Поплавського
22:50 Концерт Г.
Татарченка «Такi знайомi
мелодiї»
23:55 «В. Хурсенко. Полiт
бiлого журавля»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:00 Х/ф «Ра-Один»
12:50 ЛавЛавСar
13:50 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Одного разу в
Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «Родина

Крудс»
21:50 Х/ф «Шеф»
23:30 Х/ф «Залишенi»
СТБ
6:45 «Хата на тата»
08:35 Х/ф «Маша»
10:20 Х/ф «Холодне
серце»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Коли цвiте
бузок»
20:30 «Кохання пiд
наглядом»
22:45 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
23:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:10 Х/ф «Суєта суєт»
07:50, 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
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:39 Kids Time
07:40 Київ вдень та вночi
13:10 Серця трьох
17:00 Вiд пацанки до
панянки
21:20 Абзац. Спешл
22:20 Х/ф «Сомнiя: Перш,
нiж я прокинусь»
00:20 Х/ф «Скалка»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Таємницi акул
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ

15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Мисливець та
жертва
20:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
11:00 «Прогулянки
мiстом»
11:30 «Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Левиний
рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:20, 00:15 «У центрi
уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»

08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
22:25 «Вечiрнiй квартал»
00:00 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
17:10 «Речдок»
18:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Знахарка»
00:55 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Iнсайдер
10:55, 13:20 Х/ф «Повiнь»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:45 Т/с «Операцiя
«Горгона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «На трьох»
23:45 Х/ф «Дочка
генерала»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформ. день
18:15 Iнтерв’ю з А.
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя
обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:45 Х/ф «Тактичний
напад»
19:25 Х/ф «Природжений
гонщик»
21:00 Х/ф «Американець»
23:00 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 5 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:20, 19:30 ТСН
07:15 «Грошi»
08:45, 20:15 Х/ф «Життя
пiсля життя»
01:10 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Д/ф «Операцiя
«Тютюн»
07:30 Д/ф «Кардинал
Мар’ян Яворський»
08:30 Д/ф «Абетка життя
Григорiя Епiка»
09:00 Д/ф «Пiсля
прем’єри - розстрiл»
11:10 Д/ф «Легiон.
Хронiка УГА»
12:25 Т/с «Справедливi»
16:40 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
17:40, 23:30 Д/ф «Кенгiр.
40 днiв свободи»
19:20 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя

22:20 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
22:45 Мегалот
23:00 Борхес
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:20, 15:20 Т/с
«Коловорот»
18:00, 19:30 Т/с «Бридке
каченя»
22:10 Х/ф «Мама
виходить замiж»
00:10 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Мрiя»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:25 Життя в цифрi
11:25 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:05 Олiмпiйськi iсторiї
16:40 «Вiдлуння» i «Я в

полiтики пiшов»
18:00 «Жертви
радянської естради. 1 ч.
В. Мулерман»
19:10 «Жертви
радянської естради. 2 ч.
В. Ободзинський»
20:20 А. Демиденко. Нас
вибрав час
20:50 Концерт пам’ятi М.
Мозгового
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:35 Т/с «Снiгова
королева»
14:00 М/ф «Оз: Нашестя
летючих мавп»
15:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
17:00 Х/ф «Везунчик»
18:40 М/ф «Родина
Крудс»
20:25 М/ф «Турбо»

22:10 Х/ф «Залишенi»
00:25 Х/ф «Iсторiї нашого
кохання»
СТБ
6:15 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:35 «Вагiтна у 16»
15:15 Х/ф «Коли цвiте
бузок»
17:05 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
19:00 Х/ф «Бiля рiчки два
береги-2»
22:50 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»

15:45 «Переломнi 80-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Час грiхiв»
21:20 Х/ф «Соломон
Кейн»
23:15 Х/ф «Грiнго»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09 Kids Time
07:10 Ревiзор
10:15 Страстi за
Ревiзором
13:00 Х/ф «Зоряна
брама»
15:50 Х/ф «Зоряний
десант»
18:15 Х/ф «Дивергент»
21:00 Х/ф «Iнсургент»
23:10 Х/ф «13 привидiв»

НТН
6:00 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
09:50 Х/ф «Тривожна
недiля»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 18:20 Паралельний
свiт
09:10 Мiстична Україна
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової

09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Караоке на
Майданi»
12:30 «Полювання»
13:35 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
15:10 Х/ф «Бiля рiчки два
береги-2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Х/ф «Таймлесс.
Рубiнова книга»
09:10 Х/ф «Сапфiрова
книга»
11:40 Х/ф «Смарагдова
книга»
13:50 Х/ф «Дивергент»
16:30 Х/ф «Iнсургент»
18:45 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана»
21:00 Х/ф «Я номер
чотири»
23:10 Х/ф «100 футiв»

12:00, 21:00 Любов,
ненависть i пропаганда
14:40 Рiднi домiвки
15:40 Берег Африки
23:50 Бандитська Одеса
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Сироти дикої
природи»
12:00 «Довiдник дикої
природи»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:15 Х/ф «Сiмейна
зустрiч»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:50
«СТН»
17:10 Х/ф «Врятований
свiтлом»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
21:25 Х/ф «Одного разу
у Китаї»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Любий Джон»
12:10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:45 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 «Вечiрнiй квартал»

6:35 Т/с «Вiддiл 44»
09:15, 13:00 Х/ф «Повiнь»
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Дочка
генерала»
15:55 Х/ф «Аполлон 13»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Лють»
22:50 Х/ф «Орлиний зiр»

ІНТЕР
6:20 Х/ф «Бiлий Бiм
Чорне Вухо»
10:00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
12:00 Х/ф «Знахарка»
16:00, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Щасливий
маршрут»
00:20 Х/ф «Соломон
Кейн»

5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:20 Невигаданi iсторiї
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
10:10 Модне здоров’я
10:40 Сучасний фермер
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу

ICTV

21:00 Велика
полiтика
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний
актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Прем’єра!
«Зловмисники»
11:00 Д/п «Помста
природи»
12:30 Прем’єра! «Цiлком
таємно»
14:35 Д/п «Непрощенi.
Симон Петлюра»
15:40 Д/п «Непрощенi.
Нестор Махно»
16:50 Х/ф «40 днiв та
ночей»
18:30 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
20:15 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
22:10 Х/ф «Глибинна
бомба»
23:55 «Цiлком таємно»

НЕДIЛЯ , 6 С Е Р ПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:05, 19:30 ТСН
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50, 10:45, 11:40, 12:40,
13:30, 14:20, 15:20,
16:20 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
17:35 «Лiга смiху 2»
20:15 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00:00 Х/ф «Хронiка»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 М/с «Книга джунглiв»
08:05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
09:30 Х/ф «Мадам
Нобель»
11:20 Театральнi сезони
12:20 Фольк-music
13:30 Перший на селi
13:55 Т/с «Гранд-отель»
21:00 Новини
21:30 Д/с «Супервiдчуття»

21:55 Д/с «Вагасi японськi солодощi»
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 06:50, 19:00
Сьогоднi
07:20 Зiрковий шлях
08:20 Х/ф «Мама
виходить замiж»
10:20 Т/с «Бридке
каченя»
14:00 Т/с «Буду вiрною
дружиною»
17:50, 19:30 Т/с «Другий
подих»
22:30 Т/с «Будинок без
виходу»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Оповiдь про
землю Сибiрську»
07:50 «Натхнення»
11:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:50 «Будьте здоровi!»
16:15 Акустичний концерт
В. Павлiка «Unplugged»

17:00 «Шеф-кухар
країни»
17:40 «Euroshow Михайла
Поплавського»
18:25 Євромакс
19:20 «Кумири»
19:40 «Свiтськi хронiки»
21:00 Творчий вечiр В.
Крищенка «Нехай буде
воля Твоя...»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
09:45 М/ф «Оз: Нашестя
летючих мавп»
11:25 Х/ф «Ра-Один»
14:15 Х/ф «Везунчик»
15:55 М/ф «Турбо»
17:45 Танька i Володька
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
00:00 Х/ф «Шеф»
СТБ
6:00 «Все буде добре!»
07:05 «Хата на тата»

НТН
7:10 Т/с «Охоронець - 3»
10:55 Х/ф «Час грiхiв»
12:40 Х/ф «Кубанськi
козаки»
14:40 «Легенди карного
розшуку»
15:50 «Склад злочину»
17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Розвiдники»
22:30 Х/ф «Втеча з
в’язницi»
00:25 Х/ф «Соломон
Кейн»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 18:20 Паралельний
свiт
09:10 Мiстична Україна
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:00, 21:00 Любов,
ненависть i пропаганда
14:40 Рiднi домiвки
15:40 Берег Африки
17:30 Таємницi
Гвадалкiвiру

23:50 Теорiя змови
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
12:00 «Сироти дикої
природи»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Українцям українське»
15:15 Х/ф «Одного разу
у Китаї»
17:40 Х/ф «Сангам»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Одного разу у
Китаї-2»
23:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»

09:10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
10:45 Х/ф «Любий Джон»
12:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:00 Х/ф «Шалене
весiллля»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Митниця дає
добро»
14:00 «Великий бокс.
В. Ломаченко – М.
Маррiага»
16:00, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Арфа для
коханої»
23:45 Х/ф «Любов на

асфальтi»
ICTV
7:00 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Х/ф
«Аполлон 13»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Орлиний зiр»
16:05 Х/ф «Лють»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
21:50 Х/ф «РобоКоп»
00:20 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
5 КАНАЛ
6:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

14:30 Дiалоги з
Патрiархом
15:15 П’ятий
поверх
20:05 Машина часу
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Пряма трансляцiя з
Мехiко. Головний
двобiй: PETTIS VS.
MORENO
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:30 Х/ф «Американець»
17:30 Х//ф «Напролом»
19:20 4 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Олiмпiк»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Головний двобiй: PETTIS
VS. MORENO

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр. ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра. Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Вважати недійсними втрачені документи
від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 207) на ім’я
Олександра Миколайовича ЦІРОЦІЯНЦА

Терміново потрібна
медсестра
(асистент стоматолога)
у стоматологію
«Харизма-2006»
(м. Вишгород).
Тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34

Прошу вважати недійсним втрачений дозвіл на міжнародне перевезення вантажів № 3596822 універсальний, виданий ПП «Візит» на автомобіль «ДАФ»,
державний номер АІ 5904 ЕЕ (країна — Польща)

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

На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, 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

Вважати недійсним
втрачений
військовий
квиток, виданий
Подільським
військкоматом
у 1989 році
на ім’я Сергія
Миколайовича
ВАСИЛЬЧУКА

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

Вважати недійсним
втрачений Державний
акт на право власності на
земельну ділянку, серія
ЯЛ № 002653, виданий на
ім’я Валентини Петрівни
ТОЩЕНКО на підставі
договору оренди на
земельну ділянку № 987
від 29.04.2009 р. площею
0,0369 га. Земельна
ділянка розташована
за адресою: Київська
обл., м. Вишгород,
м-н «Дідовиця».
Кадастровий номер
3221810100:01:034:0118.
Акт зареєстровано в
книзі записів реєстрів
державних актів на право
власності за
№ 3221810011000203
від 18 лютого 2011 р.

Пам’ятаємо

Пом’янемо молитвою
і добрим словом
Три роки тому 20 липня пішов з життя люблячий і турботливий чоловік, батько, дідусь
ДОРОШЕНКО Віктор Іванович.
Усе своє життя він трудився. Майже до останніх днів добросовісно працював
зварювальником в Інституті
«МДСПІ». Відповідальний, доброзичливий, щирий, він користувався повагою у колективі.
Його любили рідні, друзі, сусіди.
Просимо всіх, хто знав Віктора Івановича, згадати і
пом’янути його молитвою і добрим словом.
Дружина Надія, сини Анатолій, Микола

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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Щиро дякуємо

Уважний і небайдужий
Мешканці буд. Кургузова, 10
Це про нашого
депутата
Дмитра
Корнійчука. Маючи
небайдужу вдачу і
пильне око, він завжди відгукується
на прохання своїх
виборців.
Так, наш будинок, що на околиці міста,
маленький (два поверхи, вісім квартир), і всі
служби про нас переважно забувають. Проте з появою на нашій дільниці депутата Дмитра Корнійчука багато проблем вирішилось.
За його сприяння прокладено тротуар
повз наш будинок у напрямку РЕМу і відремонтовано дорогу на цій ділянці (це зручність
не лише для нас, а й для всіх, хто прямує до
«Нової пошти» і РЕМу); розширено ливневий стік води, тож уже не потерпаємо від її
накопичення під час дощу; облаштовано й
дитячий майданчик з гіркою, пісочником, балансиром та баскетбольним щитом – тепер
малечі є де гратися. А ще в нашому будинку
маємо нові теплозберігаючі вікна завдяки
програмі міської ради «Теплий під’їзд». І тут
також не обійшлося без турботи депутата.
Будь-яку проблему Дмитро Вячеславович сприймає як свою і допомагає її вирішити. За таку турботу про людей – велика йому
вдячність.
24 липня відзначив
день народження наш
дорогий чоловік, батько, дідусь
Михайло Григорович
БАБИЧ!
Із днем народження
вітаєм!
Добра і радості
бажаєм,
Здоров’я на усі літа.
Хай в серці квітне доброта!
Дружина,
сини з дружинами, онуки

Наші вітання
Щиро вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися в серпні:
1 серпня — Марія Максимівна
ЗВАЛИНСЬКА,
Марія Федорівна ДЯЧЕНКО
3 — Олександр Кузьмович
ТЕЛЬНОЙ
4 — Марія Пилипівна ШАПОВАЛ
5 — Леонід Петрович МУРГА
7 — Василь Григорович ОЛЕКСЮК
9 — Зінаїда Михайлівна СТУПАК, Зінаїда Миколаївна КРУШАНІВСЬКА
11 — Леонід Юхимович НАГОРНЮК
12 — Петро Зіновійович ШПИНЬОВ
13 — Микола Павлович ПУЗЬКО
16 — Анатолій Іванович ЗАМРИКІТ
17 — Микола Петрович СОКОЛОВ
18 — Василь Петрович ДЕМЧУК
19 — Микола Терентійович КОРЖ,
Ніна Ларіонівна ТЕМЛЯК
21 — Дора Григорівна
ТИМОШЕВСЬКА
25 — Ірина Борисівна ДОБРУЦЬКА
26 — Тетяна Володимирівна
ОНУФРІЄВА
27 — Валерій Михайлович
ЛАСКАРЖЕВСЬКИЙ
28 — Костянтин Михайлович
ПРИВАЛОВ.
Бажаємо
іменинникам
міцного
здоров’я, шани від людей та прихильності
долі. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

Мозаїка

2017 року

ЗІ СВЯТАМИ!
Шановні вишгородці — парафіяни Храму Святого Рівноапостольного князя Володимира, шановний
отець Богдан!
Щиро вітаю з подвійним святом — Днем Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого та
Хрещенням Київської Русі!
Князь Володимир – непересічна
особистість, яка навколо нової віри об’єднала власний
народ та заклала основи нашої культури і розвиток людини в усіх напрямках. Християнські принципи — добра,
прощення, розуміння, гуманності — стали основою для
формування духовності нашої нації.
Зичу всім вам Божого благословення в кожній справі,
міцного здоров’я вам та усім ближнім вашим, добра, гараздів та переможного МИРУ!
З повагою
депутат Вишгородської міської ради 7 скликання
Валентина ПАРЧУК

З ЮВІЛЕЄМ!
27 липня святкує свій ювілей незмінно молода
й завжди енергійна
Лариса Олексіївна ПАВЛЕНКО
— прекрасний педагог, мудрий наставник, чудова мама й найкраща у світі бабуся.
Усе своє життя Лариса Олексіївна присвятила
нелегкій праці на педагогічній ниві. Доля дарувала
їй широку трудову біографію: Рівненщина, Вишгородщина, Київ — і привела у Вишгородську спеціалізовану школу «Сузір’я», де Лариса Олексіївна
працювала 20 років.
Учитель вищої категорії, учитель-методист,
вона стала прикладом для багатьох молодих спеціалістів, радо ділилася своєю педагогічною майстерністю та життєвою мудрістю. Як класний керівник виховала не одне покоління вишгородчан.
Нині, маючи піввіковий педагогічний стаж, Лариса Олексіївна на заслуженому відпочинку. Колектив ВСШ «Сузір’я» щиро вітає шановну ювілярку і бажає многії-многії літа.

Шановні громадяни!
Продовжуючи політику держави в частині
прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, ПрАТ
«Укргідроенерго», сто відсотків акцій якого
належать державі, оголошує про початок
проведення публічного обговорення з громадськістю про внесення змін до тарифу на
відпуск електричної енергії та коригування
інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік.
Проекти документів та обґрунтування до обговорення розміщено на сайті ПрАТ «Укргідроенерго».
Публічне обговорення проводиться:
1. В електронному форматі шляхом направлення пропозицій на електронну адресу kanc3@
ges.kv.energy.gov.ua 12.08.2017 року до 12:00.
2. Під час публічної зустрічі із зацікавленими
особами, яка відбудеться 15.08.2017 року в актовій залі Київської ГЕС об 11:00.
Реєстрація проводиться 14.08.2017 року до
14:00 за тел: (04596) 5-82-58 або шляхом направлення листа із зазначенням прізвища, ім’я,
по батькові на електронну адресу kanc3@ges.
kv.energy.gov.ua.
Наявність паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу, — обов’язкова.
Питання та пропозиції можна надсилати на
електронну адресу kanc3@ges.kv.energy.gov.ua.
Контактна особа — Климчук Анастасія Сергіївна (04596) 5-82-58.
Кількість місць обмежена.

P. S.

В будь-якій ситуації вибір
завжди за вами:
ви або гуляєте під дощем,
або під ним мокнете

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

Вишгород
День хрещення
Київської Русі – України

З 2008 року, враховуючи значення
православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань
культури і духовності, Українського фонду
культури, Української православної церкви,
Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної
православної церкви та громадськості, Указом президента України № 668/2008 від 25
липня 2008 р. День хрещення Київської Русі
оголошений державним святом України.
Відзначається це свято 28 липня – у день
пам’яті князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Лікар застерігає

Обережно: кліщі!

Наталія СТУКАЛ,
помічник лікаря-епідеміолога
Вишгородського МВЛД ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних, бактеріальних захворювань людей і тварин. Поширюють іксодовий кліщовий бореліоз серед людей, піроплазмоз — серед собак; в умовах
України — ще й кліщовий енцефаліт, туляремію, хворобу Лайма тощо.
Живляться кров’ю людей і тварин. За 7 місяців 2017 р. у Вишгородському районі хворобу Лайма зафіксовано у 10 осіб.
Якщо вам вдалося своєчасно помітити на шкірі кліща, який присмоктався, радимо не відривати його відразу, адже ви можете відділити його
черевце, а кінцівки паразита залишаться глибоко в шкірі, що може потім
викликати нагноєння ранки.
Методи видалення кліща: візьміть кільце (перстень) з високими стінками (за типом обручки), притисніть його щільно до шкіри так, щоб кліщ
знаходився в центрі, і наповніть олією. У результаті кліщ не зможе дихати,
оскільки органи дихання у нього знаходяться у черевці. Він почне послаблювати хватку і може навіть самостійно звільнити шкіру. Або ж ви витягнете його пінцетом (поступово розхитуючи).
Можна спробувати витягнути кліща за допомогою нитки. Зробіть петлю
з товстої нитки, накиньте її на кліща. Далі поступово, без різких рухів, повертаючи кліща проти годинникової стрілки, видаліть його. Ретельно вимийте руки з милом, кліща спаліть. Місце, де він був, змастіть 3% розчином
йоду, спиртом або одеколоном.
Якщо ці заходи виявились безуспішними, не гайте часу і зверніться до
лікаря.
Самого ж кліща бажано перевірити в найближчій лабораторії на інфікованість вірусом кліщового енцефаліту.
Щоб уникнути неприємностей, захищайтеся від паразитів: збираючись
до лісу, одягніться так, щоб не залишати відкритими руки, а особливо ноги.
Одяг повинен щільно прилягати до тіла (сорочка з глухим комірцем і довгими рукавами, які закінчуються манжетами, заправлена у брюки, а брюки
— у шкарпетки, взуття). Краще, якщо одяг світлий, однотонний, щільний
(тоді на ньому легко можна помітити кліща).
Через 2-3 години перебування у лісі і після виходу з нього обов’язково
огляньте одяг і тіло. Особливо — голову, груди, згини рук, ніг. В одязі перевірте всі шви, складки.
Присмоктування кліщів частіше за все відбувається під час зупинок
для відпочинку. Тому для стоянок у лісі вибирайте сухі, добре освітлені
галявини, подалі від кущів, дерев. Ділянку лісу, де буде розташований туристичний табір для відпочинку, розчистіть від трави, кущів. Тут також не
створюйте звалище побутових відходів.
Будьте обережні, і тоді відпочинок на природі залишить тільки приємні
спогади!
Вишгородська міська рада оголошує конкурс на право укладання
договорів оренди нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення, що знаходиться у м. Вишгороді по
вул. Набережній у буд. № 2, загальною площею 189,70 кв. м (балансоутримувач — Комунальне підприємство «Управляюча компанія Вишгородської міської ради»).
Функціональне використання об’єкта — розміщення громадської організації;
Початковий розмір орендної плати за місяць, з урахуванням індексів
інфляції, — 8 047,58 (Вісім тисяч сорок сім п’ятдесят вісім) грн 35 коп., без
урахування ПДВ, базовий місяць — червень 2017 р.
Вимоги щодо умов конкурсу:
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від
рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Проведення поточного та капітального ремонту та благоустрій прилеглої території об’єкту за рахунок орендаря; дотримання санітарно-екологічних норм; протипожежних норм експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість
компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення страхування об’єкта оренди
на користь орендодавця; заборона передачі об’єкту оренди у суборенду;
термін оренди до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 29 серпня 2017 року о 10:00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Шевченка, буд. 1, кімната № 62.
Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Пропозиції приймаються до 22 серпня 2017 р. (включно).
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