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

Пряма мова
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Дороги стануть кращими

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
У місті закінчуються роботи з
профілактичної заливки
тріщин
дорожнього покриття повітряноструменевим методом ремонту асфальту з використанням бітумних
емульсій. Застосовуючи такі технології, автодорожники ефективно
ліквідовують тріщини та неглибокі
ями на вулицях Вишгорода.

Здорове дозвілля

Щодо зауважень містян про недостатню кількість смоли чи навпаки – надлишок промитого дрібного
щебеню, маю зауважити, що весь
процес відбувається за затвердженими технологічними стандартами і
виключно механізовано. Тобто, додати чи забрати «порцію» котрогось
із елементів за чиїмось побажанням
– нереально.
Далі — на стор. 2

Цілована вітрами —
загублена чоловіками
>4
Офіційно

Літо, спорт, розваги
у «Smile park» > 5

Про скликання чергової ХХVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження від 17 серпня
2017 року № 124
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХVІІІ
сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання
30 серпня 2017 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з
наступним порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 3 місяці 2017 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р.
№ 19/2 «Про затвердження міських програм розвитку на 2017 рік».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р.
№ 19/3 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2017 рік».
4. Про встановлення дати відзначення Дня міста Вишгорода.
5. Про затвердження змін до комп-

лексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
6. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дмитренку В.О.
7. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Брагарнику О.В.
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Якименку С.О.
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Онопрієнку А.В.
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Нестеренко В.П.
11. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Черткову І.І.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ковальчуку О.Г.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бондаренку О.П.
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бондаренку А.М.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Возняку В.Б.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ільєнченко Т.Г.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пиль-

Чи не втратимо свій «Стоунхендж»?..

цову В.О.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Голубковій Н.І.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Костюченку В.П.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Демченко Н.С.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ліфінцевій Л.К.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Швець
Л.О.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Брагарник О.В.
Далі — на стор. 2

аФішка

>
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22 серпня о 15:00 — відкриття виставки
«Забуте Межигір’я» (Національний музей Тараса Шевченка, м. Київ, бульвар Шевченка, 12)
23 серпня о 8:45 — урочистості з нагоди
відзначення Дня Державного Прапора України (просп. Т. Шевченка, 1, біля адмінбудинку)
24 серпня о 14:00:
з нагоди Дня Незалежності України
— виставка виробів майстрів декоративноужиткового мистецтва;
— майстер-класи для дітей;
— фестиваль-конкурс кращих аматорських
колективів Вишгородського району «Перлина
Вишгородщини» (ВРБК «Енергетик»)

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

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

Суспільство

2017 року

Прибудованих шалманів не буде
У міськвиконкомі
Влас. інф.
17 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради. Насамперед, присутні розглянули заяви громадян із житлових питань. Наступний блок питань стосувався
теми опікунства: надання дозволів на
укладання договорів дарування, купівлі/
продажу.
Серед інших дитячих питань було й обговорення про доцільність позбавлення батьківських прав. Члени виконкому затвердили
списки дітей, які зареєстровані через систему електронної реєстрації, для вступу до
міських дошкільних навчальних закладів із
вересня поточного року.
У ході засідання були також розглянуті
питання житлово-комунального напрямку.
Зокрема, йшлося про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг,

Офіційно

Пряма мова

надання дозволів на розміщення рекламних
засобів, затвердження договорів оренди нежитлових приміщень. Надали дозвіл на приватизацію житла в гуртожитку, погодили місця розташування тимчасових споруд. Було
прийнято рішення про демонтаж самовільно
влаштованих бетонних конструкцій під майбутній балкон по вул. Б. Хмельницького, 4.
Члени виконкому також надали дозвіл на
розробку проектно-кошторисної документації
на будівництво автомобільної дороги від пркту Шевченка до новобудови на місці довгобуду під ПТУ.
Було задоволено звернення ініціативної
групи, яка має намір провести благоустрій по
облаштуванню спортивного і дитячого майданчиків за масивом «Ярославичі». Наприкінець члени виконкому розглянули проекти технічних умов на приєднання до систем
водопостачання, водовідведення, системи
ливневої каналізації, приєднання до мереж
зовнішнього освітлення новозбудованих
житлових будинків.

Дороги
стануть кращими
(Початок на стор. 1)
Отже, ямковий ремонт повітряноструменевим методом здійснюється за
допомогою спеціального дорожнього
механізму, який пневмогідравлічною
гарматою за допомогою стисненого повітря видуває пилюку та сміття із тріщин та ям на дорожньому покритті й
одразу заповнює їх будівельним матеріалом (суміш щебеню та бітумної
емульсії). Дорога «покривається візерунками» зі спеціальної бітумної мастики, що дозволяє попередити її передчасне руйнування та подовжити термін експлуатації. Утворені нерівності на асфальтовому покритті приблизно
за місяць стираються колесами транспортних засобів, що в свою чергу
не потребує додаткового застосування катка. Всі надлишкові висівки гравію по завершенні ремонтних робіт будуть прибрані вуличним пилососом.
Звертаюся до всіх жителів міста і, особливо, водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникають під час проведення ремонтних робіт на міських дорогах.

Про скликання чергової ХХVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок на стор. 1)
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Масюк Н.Б.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Голуб С.С.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Оржаховському В.В.
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Хильку А.І., Моленку В.В.,
Оржаховському В.В.)
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Кальченку В.В., Сидорчуку П.Г.)
29. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвента-

ризації земельної ділянки (Коваленку
Ю.А.)
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування ЖБК «Маяк-2».
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування ОСББ «Набережний 4».
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування ОСББ «Берізки»
33. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель (ОК с/т «Енергетик»)
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Мельник Л.М.
35. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної

Оголошується конкурс «Колективфлагман» – з метою виявлення найактивнішого та найдружнішого колективу установи, організації, підприємства м. Вишгорода!
Для участі необхідно до 17:00 30 серпня 2017 р.
1. Подати заявку на реєстрацію, вказавши назву організації одним із зручних для Вас способів:
— електронною поштою на адресу: vushgorodditu@gmail.
com
— за номером телефону 0674832915 (Ольга), 0973958871
(Катерина).
2. Взяти активну участь у благодійній акції «Збери дитину
до школи» — спільними зусиллями колективу зібрати якомога більше шкільного приладдя (канцтоварів) для школярів
із багатодітних та малозабезпечених сімей, родин учасників
АТО та тимчасово переміщених сімей зі Сходу України.
31 серпня 2017 р. комісією конкурсу буде підбито підсумок. І вже 2 вересня на міському святі «PerlinaFest», куди будуть запрошені всі учасники акції, на колектив-переможець
чекатиме сюрприз.
Не зволікайте! Охоче дітям допомагайте!
***
Асоціація багатодітних родин «Перлина» запрошує всіх
небайдужих долучитись до благодійної акції «Збери дитину до школи».
Мета — зібрати шкільне приладдя для школярів Вишгорода та Вишгородського району з багатодітних, малозабезпечених сімей, родин учасників АТО, а також тимчасово переміщених зі Сходу України.
Акція діє до 1.09.2017 р.
Вручення школярам відбудеться 2 вересня 2017 р. на святі
«PerlinaFestі (вул. Набережна, кам’яна «Чайка»).
Детальніше за тел: (098) 441 01 00, Христина, (097) 847 19
27, Євгенія, (068) 025 28 88, Яна, (067) 483 29 15, Оля.
Канцтовари для дітей приносьте за адресою: пл. Шевченка, 1 (адмінбудинок), 3 поверх, каб. 66 (Тетяна Олексіївна) або
у Family Club за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 12/9.
Допомагаючи іншим, ти робиш світ добрішим!

Увага!

Вишгород

ділянки в натурі (на місцевості) ФОП
ЛЕВЧЕНКО М.М.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП
Фещенко Н.З.
37. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) МКП
«АІСТ»
38. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
(гр. Подшивалкіна О.Ф.)
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Салатюку Д.В.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Авдєєву О.М.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Колганову О.Є.
42. Про затвердження проекту зем-

леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Колгановій О.Р.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Живецькій А.А.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Василенку М.С.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Угнівенку С.Л.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шевцовій Г.Ф.
47. Про внесення змін до договору
оренди ПП «НВФ «Омега»
48. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 7/24 від
26.02.2016 року «Про продовження (поновлення) дії договору оренди з ФОП
Маркуца П.Т.»
49. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки (ТОВ Профіт»).
Міський голова О. МОМОТ

Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському
районі Київської області (далі — Управління) 08 вересня 2017 р. оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців Управління:
– завідувача сектора інформаційних технологій та захисту інформації;
– головного спеціаліста відділу звітності на бухгалтерського обліку — 2;
– головного спеціаліста відділу надходжень та видатків — 2.
Загальні вимоги умов конкурсу — на сайті Нацдержслужби України.
Довідки за тел: (04596) 22-050.
Термін подання документів — до 5 вересня 2017 р.

Право

Поділ земельної ділянки. Договір чи заява?

Світлана БАНДУРА, приватний нотаріус
Сьогодні більшість людей прагне мати
приватну власність, бути одним-єдиним господарем. Адже, як каже українська народна
мудрість, «де два господарі, там ладу немає».
Що ж робити у випадку, якщо земельна ділянка належить Вам спільно ще з кимось (родичами або чужими людьми), а Ви прагнете володіти
своєю ділянкою самостійно? Вирішити це питання можна шляхом укладення співвласниками договору про поділ земельної ділянки. Результатом
такого договору буде утворення з однієї земельної ділянки декількох, власниками яких будуть
одноосібно колишні співвласники.
Наприклад, якщо земельна ділянка площею
0,15 га перебуває у спільній власності Івана та
Олексія (по 1/2 частці в кожного), то після укладення ними договору про поділ земельної ділянки утворяться дві окремі земельні ділянки площею 0,075 га кожна, одна з яких буде особистою
приватною власністю Івана, а інша — Олексія.
Укладення договору про поділ земельної ді-

лянки вимагає обов’язкового нотаріального
посвідчення. Необхідні документи для цього —
паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів сторін договору, правовстановлювальний документ на земельну ділянку, витяг
із державного земельного кадастру, кадастрові
плани. В окремих випадках можуть знадобитися
додаткові документи, наприклад, згода другого
з подружжя, якщо один із співвласників набував земельну ділянку за спільні кошти подружжя
тощо.
Звернувшись до нотаріуса, Ви завжди отримаєте повну, компетентну, вичерпну консультацію щодо конкретного випадку і алгоритму дій,
необхідних для отримання бажаного результату.
Часто клієнти запитують, чи можна розділити земельну ділянку, яка є у спільній власності,
за заявою. Це можливо, але новоутворені таким
чином земельні ділянки все ж залишатимуться у
спільній власності. Тільки шляхом укладення договору про поділ земельної ділянки можливо припинити спільну власність і стати одноосібними
власниками новоутворених земельних ділянок.

ІНФОРМвікно

Вишгород

Кандидат на працевлаштування подає
заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до базового центру зайнятості за місцем проживання. У нашому випадку — у Вишгородський
районний центр зайнятості.
— Гаразд, людину зареєстрували. Яка
наступна процедура?
— Далі — реєстрація заяви кандидата;
проходження тестування для підтвердження професійної компетенції, випадковий
комп’ютерний відбір кандидатів (метод лотереї), що проводиться ізраїльською стороною.
Таким чином відбираються 75 % кандидатів,
а 25% залишаються у резерві.
Потім кандидати проходять медогляд у
відібраних ізраїльською стороною медичних
закладах, після чого готують та подають документи для оформлення візи і відбуття до
місця працевлаштування.
— На який термін можна їхати працювати?
— Мінімальний термін дії договору —
один рік, з можливістю пролонгування до
трьох років. Початком трудової діяльності
вважається дата прибуття працівника до Ізраїлю. Відібрані працівники отримують робочу візу в Ізраїлі. Місячна норма робочого
часу — 182 години; понаднормова праця —
мінімум 29 годин на місяць.
Мінімальна заробітна плата — 5 200 ізраїльських шекелів за 182 години місячної
норми робочого часу (обмінний курс шекеля
до долара станом на 27.07.2017 р. становить
3,55 шекелів до дол. США). Це приблизно
1 465 доларів США.
Понаднормова праця (мінімум 29 годин
робочого часу на місяць) оплачується додатково. За кожну понаднормову годину праці
працівник отримуватиме додаткову суму до

основної відповідно до кількості фактично
відпрацьованих годин.
Крім вищезазначеної заробітної плати,
кадровий підрядник буде вносити місячний
депозит у розмірі 700 шекелів на банківський
рахунок на ім’я працівника. Ця сума буде зарахована як вихідна допомога та пенсія. Працівник може зняти кошти, накопичені на законних підставах на його ім’я на депозитному
рахунку, і назавжди залишити Ізраїль. Якщо
працівник не залишить Ізраїль в установлений термін без поважних причин, він буде
позбавлений пропорційної частини суми за
кожний місяць затримки в Ізраїлі; після шести місяців затримки працівник втратить повну суму.
— В яких умовах проживатимуть наші
люди?
— Кадровий підрядник забезпечує відповідне розміщення працівника (місце для сну
розміром щонайменше 4 метри для кожного
у кімнаті для шести осіб, шафа та ліжко для
кожного, опалення та вентиляція, світло та
електричні розетки у кожній кімнаті, холодна
та гаряча вода в умивальних кімнатах, кухня
та душ, раковини, лічильники, кухонні шафи,
плита, холодильник, стіл та стільці, пральна
машина, вогнегасник). Розміщення може
бути у житлових причепах, а ліжка можуть
бути двоярусними.
Підрядник може відраховувати місячну
суму, яка не перевищує 552 шекелі, із заробітної плати працівника за розміщення та
відповідні витрати. Ця сума залежить від географічної місцевості в Ізраїлі, де працівник
проживає, та щороку оновлюється.
Підрядник зобов’язаний забезпечити
працівника приватним медичним страхуванням на період зайнятості.
Він має надати стислу інформацію щодо

Чи не втратимо свій «Стоунхендж»?..
Вадим ПЕРЕГУДА,
провідний науковий співробітник
Вишгородського історикокультурного заповідника
У нас є свій справжній український
«Стоунхендж» на відстані трохи більше 20 км від столиці України — м. Києва. Але ви тут не побачите величезних
мегалітів на зеленій галявині, тисячі
туристів тощо. «Сакральне, святе місце», — скажуть старожили. Майже
1000 років тому князь Юрій Довгорукий сказав про цю місцевість: «Це мій
рай земний…». Цікаво, що у пошуках
раю молодь, яка захоплюється здоровим способом життя і зеленим туризмом, повторює ту саму думку.
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Шолом, Ізраїль

Працевлаштування
Згідно з міждержавною двосторонньою угодою між Україною та Ізраїлем,
нашим громадянам надана можливість
тимчасово працевлаштуватися в Ізраїлі.
Детальніше про цю угоду редакції розповіла виконуюча обов’язки директора
Вишгородського районного центру зайнятості Оксана ЧУЙКО:
– Відповідно до Угоди, визначено чотири
сфери для працевлаштування: опалубник
— будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов’язковим є
вміння читати плани будівництва; арматурник — робота з металом, при цьому також
обов’язковим є вміння читати плани будівництва; лицювальник-плиточник (покриття стін
та підлоги керамічною плиткою); штукатур
(штукатурні роботи).
— Які вимоги висуває Ізраїль до кандидатів на працевлаштування?
— Насамперед, це володіння професійними навиками, досвід в одній або декількох
із визначених професій.
Кандидат має бути громадянином України віком 25-50 років, який ніколи не працював
в Ізраїлі; не має родичів першої лінії (батько/
мати, дружина/чоловік, діти), які проживають
чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та
сестер; не має судимості; він повинен бути
фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у
відповідних кліматичних умовах.
— З вимогами ми розібралися. Тепер
про документи, які треба подавати.
— Це, насамперед, документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення
громадянина України); паспорт громадянина
України для виїзду за кордон; облікова картка платника податків та копії цих документів.
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Сьогодні це останній мальовничий
острів, що зберігся напроти Вишгорода,
туристична перлина справжнього європейського ґатунку. Багато у нього назв:
«Чайчин», «Лисий», «Сварище» тощо.
Відома і швидкість руйнування островів
хвилями Київського моря — 50 метрів
за рік. «Ще недавно тут існувало цілих
три острови, а сьогодні залишився тільки
один! Можливо, років через 10 ми можемо
втратити і «Лисий» – досить мальовничий
і перспективний об’єкт для розвитку зеленого туризму», — розповідає місцевий
краєзнавець, полковник МВС у відставці, який довгий час працював у Київській
водній міліції, Володимир Литвиненко.
«Лиса гора» або «Сварище» — так
давно називали цей високий пагорб,

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста сектору контролю надходжень до міського бюджету Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища, економічна (спеціаліст, магістр);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), програми 1 С — підприємство;
— досвід роботи в державних установах — не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом — не менше 5
років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-

що знаходився біля села із загадковою
і прадавньою назвою — Сваром’я. Місцеві легенди розповідають, що поруч, у
селі Старосілля (Ольжичі), яке також затоплене, могла народитися рівноноапостольна княгиня Ольга (києво-вишгородська версія народження княгині Ольги).
Колись, ще до затоплення цих місць
водами Київського моря, на площі понад 150 га, діяв один із найперших природних заповідників України (закритий у
1951 році). Заклав його ще в 1919 році
академік Володимир Вернадський, організувавши тут біостанцію Академії наук
України. За 32-річну історію існування
Старосільського біосферного заповідника (Гористе), кого тут тільки не було:
Володимир Вернадський, Олександр Бо-

ють до конкурсної комісії наступні документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію військового квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію, що заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національ-

страхового полісу мовою, яку розуміє працівник. Страховий підрядник може відраховувати щомісячно суму, яка не перевищує
приблизно 123,24 шекеля із заробітної плати для покриття частини вартості медичного
страхування.
— Останнє і головне питання: соціальний захист.
— Українці в Ізраїлі користуються рівними правами, як і місцеві працівники відповідно до ізраїльського законодавства та
Імплементаційного протоколу, включаючи
дні відпустки, лікарняний, виплати на оздоровлення та інші, що буде відображено в трудовому договорі.
За більш детальною інформацією звертайтесь до Вишгородського центру зайнятості за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка,
6-а.

Історія і сьогодення
гомолець, Борис Попов, Дмитро Белінг.
Після побудови Київської ГЕС і затоплення понад півсотні сіл, вершини гір
перетворились на мальовничі острови.
Що стосується однієї з назв острова
і назви затопленого села — Сваром’є,
то вони походять від імені слов’янського
бога Сварога. Сварог — згідно
слов’янського перекладу хроніки Іоанна
Малали — бог-коваль, батько Дажбога. Сучасні неоязичники вважають, що
Сварог уособлює двох богів: Світовида
(Бога, що народжує) і Перуна (Бога, що
справедливо карає). Саме тут знаходилися і знамениті «Сварожі луки»…
Є повір’я, що на цьому пагорбі стояло
капище бога Сварога, де жерці проводили свої втаємничені сакральні обряди.

ного агентства з питань запобігання корупції через
власний персональний електронний кабінет суб’єкта
декларування у системі Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми, передбаченої Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають
письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня
оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх, тел. (04596) 54-554.
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Сторінками історії
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Цілована вітрами —
загублена чоловіками
Володимир ТКАЧ
Історія кохання, про яку йтиметься нижче, гідна пера Вільяма самого
Шекспіра. Але, на жаль, у XVIII столітті
в Україні не знайшлося подібного драматичного велета, і тому ми змушені
задовольнятися сухими і скупими історичними хроніками.
Всі події розвивалися саме на теренах нашої Вишгородщини, у містечку
Димері. У своїх історичних оповідях історик і краєзнавець польського походження Юзеф Роллє розповів про незвичайну долю дівчини — бранки, в яку
закохалися до безтями щонайменше два
українські гетьмани і один польський
полковник. Полонянку звали Гандзею.
Захопившись цією історією, у 1902 році
Іван Карпенко-Карий написав історичну
драму «Гандзя».
То хто ж вона, ця дівчина з дивним
ім’ям? Відомо, що родом із Поділля, а
ім’я від біблійного – Анна. (Їх пестливо
називали Ганнусями, Гандзями). Коли
козаки гетьмана Петра Дорошенка нищили польський край, там вони і полонили красуню. Гандзю привезли у ставку
до Чигирина. Дорошенко був вражений
наповал її вродою, розкішними принадами і забув усе на світі.
Дійсно, Гандзя була убивчо красивою — справжньою русалкою, умитою
росою, обцілованою вітрами. Їй не треба
було, як сучасним красуням, силіконових
вставок, упорскувати ботокс, лягати під
ніж пластичного хірурга. Природа так досконало попрацювала, що сповна продемонструвала чоловікам диво своєї творчості — неповторну Гандзю.
І все ж у враженого Дорошенка прагматизм узяв гору над почуттями, і він
вирішив використати невільницю у політичних цілях — подарувати її своєму союзнику — турецькому султану Мехмеду
ІV в гарем. До речі, османський падишах
за походженням був напівукраїнець, бо
матір — з України, полонянка Надія з-під
Хотина. Всього аж чотири султани були

напівукраїнцями, але це інша історія.
Задум Дорошенка з точки зору моралі був мерзенним. Свою співвітчизницю,
християнку, невинну дівчину подарувати
як красиву секс-іграшку басурманину
для втіх?! Це в той час, коли турки і татари забирали в неволю сотні і тисячі українок! Що б сказав цей торговець людьми, якби його самого продали в рабство,
та на турецьку галеру гребти веслом до
скону?
І була б Гандзя невдовзі у Стамбулі,
лила б сльози у гаремі, якби не новий її
шанувальник — польський полковник Ян
Пиво-Запольський.
Про цього відчайдушного шляхтича
детально розповідає димерський історик і краєзнавець Григорій Алєксєєнко у
книзі «Димер: де мир та залізо кували».
Це був водночас розбишака, паливода
і марнотратець, улюбливий романтик,
жагучий коханець, лицар без страху і
докору. Це він розбудував димерську
фортецю для захисту Полісся від козаків
і татар.
Перебуваючи у Чигирині, полковник
Пиво випадково побачив бранку Гандзю.
Побачив і втратив сон і спокій. Подібної
красуні він не зустрічав від Вісли до Дніпра. Вродливі полячки у Речі Посполитій,
«бардзо пєнкнє кобєти», але жодна не
годна подолянці і в слід вступити. І вирішив Пиво викрасти Гандзю.
Історія замовчує деталі цієї романтичної пригоди, але дуже швидко Гандзя
опинилася у Димері, у замку під охороною польського гарнізону. Дорошенко
був розлючений. Ще б пак! Справжній
діамант дістався не йому, не султану, а
ненаситному бабію Пиво-Запольському!
Розлючений гетьман оголосив, що
виплатить 1000 талярів тому, хто поверне викрадену Гандзю. На той час це були
шалені гроші, справжнє багатство. Вочевидь, охочі знайшлися, проте підступитися до Димера і залишитися без голови —
ризикнув не кожен.
Але сюжет цієї історії все далі закручувався. Полковник Пиво похвалися

гетьману польської частини Правобережної України Михайлу Ханенку про
пригоду в Чигирині: «Я викрав у Дорошенка прекрасну, як сама Україна, дівчину Гандзю». І коли Ханенко побачив
бранку, то також втратив здоровий глузд.
Він, начебто дбаючи про її безпеку, відвозить дівчину до Білоцерківського замку, хоча там у нього була жінка. Але, як
кажуть, гарну жінку можна замінити ще
гарнішою. У Ханенка був шанс закрутити голову Гандзі, і він ним скористався.
Втім військові справи відірвали гетьмана
від цієї забави.
Але про неї не забув змарнілий без
взаємного кохання безутішний димерський полковник. Він був не з тих, хто
так просто віддає жінок. У відсутність
Ханенка Пиво за підробним листом знову забирає дівчину до Димера. Гандзя
не дуже й пручалася, вважаючи, що Ханенко до неї охолов і забув. А гетьман зі
свого боку теж забув про одну істину, що
жінки люблять не красенів, не високопосадовців, а тих, хто про них піклується.
І Ян Пиво-Запольський зробив усе, щоб
їй і в голову не прийшло, що хтось інший
може любити її ще сильніше. Він одягнув
її у найдорожчі вбрання, осипав золотом,
перлами, діамантами, пригощав вишуканими стравами, оточив дивовижними
розвагами, полюванням і пікніками — він
був увесь час біля її струнких ніжок. Її
всі хотіли, але не могли собі дозволити
утримувати таку дорогу жінку. Пиво бачив, що Гандзя подобається іншим чоловікам, але не ревнував, а пишався, бо
у його руках була мрія багатьох. Гандзя
відчула велике і прекрасне кохання. Заради милого вона прийняла католицьку
віру і врешті-решт обвінчалася з полковником у замковій церкві.
Тут можна полемізувати, навіть осуджувати, мовляв, купилася на багатство.
Можу заперечити: а яка жінка не закохається у вас, якщо ви одягнете її з ніг до
голови брендами з бутіків Парижа і Мілана, надаруєте діамантів і смарагдів, презентуєте «Лексуса», віллу з басейном?
Нема у світі жінки, яка б утрималася від
цих штучок. Так і Гандзя: обрала стабільне щастя, достаток і чоловіка, який
здмухував із неї пилинки. Та і Ян ПивоЗапольський нарешті зрозумів, що всіх
дівчат по Речі Посполитій, Україні — не
перецілувати і припав до єдиних коханих
вуст.

Ліра

Вишгород

Та щастя не довго пестило закоханих. Гетьман Ханенко не забув образи.
Коли він з військом перебував на Поліссі,
то невдовзі зупинився під Димером. Запросив із замку полковника до свого намету погостювати, де і вбив. Підло, підступно, по-злодійському…
Але Гандзю він не отримав. Дізнавшись про загибель коханого, вона мов
птаха, розкинувши руки, полетіла із вікна замку до землі…
Як розповів Григорій Алєксєєнко,
обоє загиблих закоханих були поховані у
1673 році на старовинному димерському
католицькому цвинтарі поряд із Миколаївською церквою (нині територія парку у
центрі Димера). Семен Палій дещо пізніше дощенту зруйнував замок полковника Пиво-Запольського. Не пошкодував
цей вандал навіть цвинтара. Ми можемо
лише здогадуватися, в якому місці парку
упокоєні Гандзя і Ян.
Ця трагічна історія кохання ще раз
свідчить, якою страшною силою є жіноча
врода. На жаль, мало хто з незрівнянних
красунь бувають щасливими. На Гандзю
було щонайменше три претенденти, які
«визволяли» її один у одного, терзали
душу, доводили до відчаю і врешті-решт
підштовхнули до самогубства. Ціловану
вітрами, умиту росою справжню русалку
Гандзю згубили саме чоловіки.

Лист у номер

Ігор ПАВЛЮК

Діти Донбасу
Діти Донбасу… Що вас чекає?
Що з вами буде? Бог тільки знає…
Обстріл за обстрілом хай ще триває,
Хай ще політикам щось вирішать,
Хто вашу психіку буде вправлять?
Як це робити – ніхто ще не знає…
Навіть світила ментальних наук,
Бо не надходили ще до їх рук
Діти, яких так скалічив ефір –
Лютий, безжальний, підступній вампір.
Все відібравши, нічого не дав –
Ані свободи, ні щастя, ні прав.
Тільки розбестив, посиротив вас,
Тільки зробив прозивним наш Донбас…
Пошматувавши вам душі, порвав,
Поперекручував та постирав
Все те святе, що заклали батьки,
Ватні наклеїв на пустку латки.
Геббельсе, встань, подивись! Вам таке
Навіть не снилось, як можна людське
Перетворити за тиждень чи три
На щось звіряче, щоб до сестри
Чи там до брата, чи до батьків,
Чи до солдатів-захисників
Мати зневагу настільки та лють…
Йозефу, вашим таке не збагнуть.
Жовті поля та небесну блакить
Прапора рідного діти за мить
Перетворили на купу сміття

Без жалкування і без каяття…
Душу та мозок промивши до дір,
Мало- та новоросійський ефір
Чистими, ліпшими їх не зробив,
Тільки пустими по світу пустив.
Падчірки, пасинки, горе та злидні,
Використані та непотрібні…
Вже не свої серед вже не своїх
Та найчужіші серед чужих…
Матінко Божа, покрий та верни
Діток з гібридної тої війни.

Валентина МОВА

Рідна хата
Та хата при дорозі край села
І дві берези, схилені над нею...
Ой, скільки часу там я провела,
Навік зріднившись з полем і землею.
Бо тут мої батьки і вся рідня,
Тут мене вчили, тут мене зростили.
Без них не прожила б і дня,
І радість й горе – все ми тут ділили…
Я так люблю свій край, своє село,
Поля і луки, море синє-синє…
Лісами обгорнулося воно.
І ніби спить з турботами в долині.
І я частенько згадую його,
Пригадую дитинство моє миле.
Нізащо не забуть мені його.
А час собі невпинно плине...

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Зустріч
Де сонечко іще яріло,
І де уже в серпанках вись,
Там літо з осінню зустрілось,
Там серпень з вереснем зійшлись...
Земля тепло тримала в жменях,
Ясніла вся від позолот
І розстилала гобелени
З картинами своїх щедрот.
І ніби поза часоплином,
Аж розімлівши від краси,
Розкошували в картоплинні
Поважно-горді гарбузи.
Під стріхою в понадвіконні,
Немов разочки намистин,
Висіли й грілись на осонні
Вінки янтарних цибулин.
Вдягались квіти, як на свято,
Духмянивсь яблуками сад...
І хизувався біля хати
Багрянцем дикий виноград.
Де сонечко іще яріло,
І де була в серпанках вись,
Там літо з осінню зустрілось,
Там серпень з вереснем зійшлись...

Хай буде натхнення
допомагати людям
Ветерани праці Любов БРАГАРНИК,
Петро ПОЄДИНОК, Валентина
РИМАРЕНКО, Марія ПИРОЖКОВА,
Валентина ДРОЗД та інші
Отримали подарунок від міського
голови – розчин відомого мінералу
«Бішофіт». Вже спробували застосувати. Звичайно, для всього організму, наприклад для ванн, його треба
велику кількість, але локально – цілком вистачить на багато разів.
Нам уже важко позбавитись хвороб, практично неможливо. Але, кілька
днів поспіль застосувавши «Бішофіт»,
більшість із нас відчули полегшення в
тих ділянках тіла, де прикладали розчин. Уже якось і засинається швидше,
і встаєш з кращим настроєм, коли не
так крутить коліна чи руки.
Багато сусідів, родичів, знайомих
дізнались про таку акцію і також хотіли
б спробувати цей препарат. Але варто
розуміти, що для всіх придбати його
неможливо.
Ми ж дякуємо міському голові Олексію Момоту за турботу. Нехай йому на
багато літ вистачає здоров’я, бажання
і натхнення допомагати людям.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Здорове дозвілля

19 серпня

Літо, спорт, розваги у «Smile park»
Трохим ІВАНОВ

Говорімо усі

Степанія СІДЛЯР,
координатор Духовно-просвітницького Центру
«Спадщина», радник голови Вишгородської РДА
Я до себе кажу і до кожного з вас: – Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Віктор БАРАНОВ
У рамках безкоштовних курсів вивчення української мови, які працюють із вересня 2016 р. (започатковані депутатом міської ради В. П. Виговським),
у час літніх канікул проводиться курс українського
читання. Спостерігаючи за кількістю дітей, які щосуботи приходять на заняття до Вишгородської ценДора ТИМОШЕВСЬКА,
ветеран педагогічної праці
Прочитала у газеті «Слово Просвіти» (ч. 26, кінець червня — початок липня ц. р.) статтю «У Радивилів
прийшов «Час читати». Йшлося про
масштабне свято української книги,
гаслом якого стали слова письменника Євгена Маланюка «Нечитання знесе Україну зі світу». Вишгородці з радивилівцями не змовлялися, а проте у
Вишгородській центральній районній
бібліотеці щосуботи упродовж усього
літа проходять «Українські читання».
Школярі колективно читають казки,
оповідання, вірші українських письменників, відгадують загадки, а підказками
для кмітливих стають яскраві кольорові
малюнки — ілюстрації в книгах. Вишгородські діти — учасники суботніх зустрічей — декламують напам’ять вивчені
вдома все нові й нові поезії українських
авторів. Залюбки виконують домашні завдання: намалювати ілюстрації до
прочитаних у бібліотеці творів, віднайти і записати тлумачення та історію імен
членів своєї родини. Це для них неважко і цікаво, адже, наприклад, дуже начитана Софійка (після першого класу
однієї із вишгородських шкіл) знає, що
закладено у зміст її імені — «мудрість».
Значення й інших слів цікавлять юних
любителів читати. Тлумачний словник

тральної районної бібліотеки, ідея розпочати «Українські читання» — правильна.
Валерій Павлович закупив літературу сучасних
українських поетів і письменників. Частину — минулої
суботи вручив учням.
Час на уроках спливає дуже швидко. Діти надзвичайно допитливі, розумні і небайдужі.
Дивлюсь на них, а думки мимоволі повертають у
власне далеке дитинство на найріднішу для мене Львівщину. І згадую… Пасли корів, кожен із книжкою, слухали старших: «Вчіться, діти, і пам’ятайте: Україна не загине, Україна буде, Україну побудують молоденькі люди».
Ці слова більш, як п’ятдесятирічної давності не втратили значення.
Дисидент Євген Сверстюк дуже правильну нам дав
настанову: «В умовах інформаційної війни проти України, виховання національної пам’яті — то головний наш

української мови, що є в бібліотеці, ми
спеціально відкрили, аби достеменно
дізнатися значення слова «джура» для
школяра Максима (він уже шестикласник). В останню зустріч віднайшли синоніми до назви квітки волошки, а це —
«васильки», «блавати».
Вже склалися тісні зв’язки з бібліотекою, адже її працівники люб’язно
надають нам найсучасніші, найновіші
українські дитячі книги. Встигаємо ще й
записати слова українських пісень, вивчити мелодії й разом заспівати їх.
На зустріч із школярами в одну із
субот завітала відома вишгородська поетеса Ольга Дяченко й розповіла про те,
як ще у шкільні роки стала потроху писати вірші, що було поштовхом до цього.
Уважно слухали й прочитані пані Ольгою
поезії з її поетичних збірок.
А найближчим часом діти зустрінуться з відомим українським поетом і
письменником Василем Василашком (у
нього є багато виданих книг для дітей).
До речі, 12 серпня (минулої суботи) його
книги — подарунковий варіант — вручив
кожному із одинадцяти учасників «Українських читань» Валерій Виговський.
Незважаючи на те, що тепер літні канікули, кількість любителів українських
читань збільшується. Хочеться, щоб
українське красиве слово дійшло до
серця кожної дівчинки і кожного хлопчика, з якими зустрічаємося.
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Садочки будуть
відремонтовані вчасно
Трохим ІВАНОВ, Ігор СВИСТУН,
заступники Вишгородського міського голови

Нещодавно в чудовому «Smile park» відбувся День відкритих
дверей. Основною програмою стали змагання з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. У них взяли участь команди з
Нових Петрівець, Немішаєвого, Демидова, м. Києва та м. Вишгорода, які змагалися по коловій системі, зігравши по чотири гри.
Підрахувавши всі залікові бали, призові місця розподілились наступним чином:
1. Роман Пазухін/Слава Мельник (Вишгород/Тетіїв).
2. Роман Чилій/Сергій Сакір (Нові Петрівці/Вишгород).
3. Володимир Журавський/Тимофій Мінгалєєв (м. Вишгород).
4. Віктор Панов /Василь Марченко (м. Вишгород).
5. Артем Клокун/Родіон Денисенко (Немішаєво).
Змагання пройшли в товариській атмосфері. За останній рік
дуже додали в майстерності Роман Пазухін, Сергій Сакір та Тимофій
Мінгалєєв, тому всі вони потрапили на п’єдестал пошани, зібравши
медалі всіх кольорів.
Також хочеться відзначити команду Немішаєво, яка є постійним
учасником змагань. І ПрАТ «Укргідроенерго», яка виборола срібло і
бронзу у змаганнях з пляжного волейболу.
Кожен учасник насолоджувався грою. Всі залишились у позитивному настрої.
Дуже гарно себе показали усі команди – жінки і чоловіки мали чудову фізичну підготовку, а головне – бажання перемагати та чудово
проводити час.
Того дня в парку можна було пограти з дітьми, насолодитись
смачними пригощаннями, цікаво провести час із аніматорами, взяти
участь у різного виду квестах та просто чудово відпочити із сім’єю.
Організатори «Smile park» щоразу вигадують щось нове для того,
аби відвідувачам будь-якого віку було цікаво. Тут з радістю чекають
на кожного.
Змагання відбулися за підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота та його заступника Трохима Іванова.

Духовність
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16 серпня ц. р. відбулась робоча нарада за
участі керівників дошкільних закладів міста та
заступників міського голови Трохима Іванова та
Ігоря Свистуна. Йшлося про підготовку ДНЗ до
наступного навчального року, а також про добудову двох нових корпусів на території дитсадочків «Чебурашка» та «Золотий ключик».
Отже, сьогодні триває активна підготовка до
початку навчального року: в садочках здійснюються ремонти, закупівля нового обладнання,
вирішуються організаційні питання та робиться
все необхідне для комфортного й безпечного
перебування дітей у ДНЗ.
Проблемою залишається нестача місць, адже
дітей у місті багато, а садочків вкрай не вистачає. Ця
проблема також вирішується, адже у Вишгороді планується будівництво дитячого садочка, і сьогодні ведуться активні дії щодо розв’язання цього питання.
У планах міської ради – провести капітальний
ремонт піднавісів та овочесховища у «Сонечку», заміну паркану, який прилягає до території садочка.
У «Чебурашці» – замінити паркан, піднавіси, зробити капітальний ремонт у приміщеннях трьох груп.
У «Золотому ключику» – замінити піднавіс.
Також йшлося про покіс трави, обрізання
аварійних дерев.
В цілому більша половина робіт уже зроблена, і ми намагаємось швидше їх закінчити, аби
діти в новому навчальному році перебували у
більш комфортних умовах. Про подальший хід
робіт буде повідомлено додатково.

самозахист».
Хочу сказати, що курси української мови та українського читання не були б такими цікавими, якби не великі зусилля праці і душі Дори Тимошевської. Надзвичайно гіркі обставини змусили її з чоловіком із м. Луганська
приїхати до Вишгорода. Все своє життя Дора Григорівна
викладала українську мову, вела просвітницьку і громадську роботу на утвердження рідної мови, національної культури, і це — її єдина провина перед російським
агресором. Адже він прийшов на українську землю захистити і визволити нас від усього українського — мови,
пісні, традицій, культури.
За власну байдужість, рабську ницість, незнання і
вперте небажання знати і шанувати власну історію ми
платимо надзвичайно велику ціну. Але чи усвідомлюємо
це?
Часом стає сумно, сумно і важко. Але є вогник надії,
надії на молодь, на тих, хто усвідомлює, що мова землі, по якій ходиш, — це фундамент розвитку, майбутнє
кожної держави і України не вийняток.

Пропагувати українське слово,
книгу, а з ними — український дух
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19 серпня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 Х/ф «Тещинi
млинцi»
16:10, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15, 22:15, 23:15
Т/с «Центральна лiкарня»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 РАНКОВИЙ БЛОК
ПРОГРАМ
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Перша
шпальта
14:00 Д/ф «Тi десять
рокiв. Євген Сверстюк»
16:40 Д/с «Садовi
скарби»
17:10 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18:45 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
19:00 Новини. Культура

19:55 Д/ф «Микола
Руденко. Формулу життя
знайдено»
20:30 Вересень
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017
21:50 Т/с «Серце океану»
23:30 Чоловiчий клуб
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 «Дочки - матерi»
14:45, 15:30 Т/с «Якби я
була цариця»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Друге життя
Єви»
23:30 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
ТОНіС-ПРЯМИЙ
7:00, 14:05, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
10:45 Завтра-сьогоднi
15:00 Євромакс
15:35, 20:05 Природа
сьогоднi

16:35, 22:15
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Довiдник
дикої природи
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
21:15 Вiкно в Европу М.
Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
01:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Панi
Метелиця»
11:40 Х/ф «Спляча
красуня»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
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
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 Х/ф «Два береги»
10:35 «Україна має
талант!-3»
13:15 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:35, 22:35 «Хата на
тата»
НТН
6:00 Т/с «Життя, якого
не було»
09:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «13»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»

НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:59 Kids Time
06:30 М/ф «Замбезiя»
08:00 Х/ф «Двоє: я i моя
тiнь»
10:00 Х/ф «За бортом»
12:30 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
14:30 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
21:00 Х/ф «Година пiк»
23:00 Х/ф «Ми - Мiллери»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 За межею
комфорту
10:50, 17:00 Океан «Вет»
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Бойовi сили
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Дивовинаходи

19:00, 00:30 Бандитський
Київ
20:00 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «1000 днiв для
планети»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Любов,
ненависть i пропаганда»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Дикi тварини»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i

Решка»
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»
22:00 Х/ф «Бiлявка в
ефiрi»
23:50 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Диван
для самотнього чоловiка»
16:10 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Схiднi
солодощi»
00:25 Т/с «Особистi
обставини»

ICTV
7:00 Факти
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:55 Х/ф «Мишаче
полювання»
11:50, 13:20 Х/ф «Моя
супер-колишня»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Х/ф
«Електра»
16:30 Х/ф «Шибайголова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 «На трьох»
22:40 Х/ф «Спецiальне
завдання»
00:35 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час

бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
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, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:40 «ДжеДАI»
10:30, 18:15 «Спецкор»
13:00 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
15:10 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
17:15 «Загублений свiт»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Одеса»
21:35 Х/ф «Заручник»
23:55 Х/ф «Убити Бiлла»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку - 4»
15:05, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15, 22:15, 23:15
Т/с «Центральна лiкарня»
00:15 Х/ф «Зеленi гори»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 РАНКОВИЙ БЛОК
ПРОГРАМ
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Вересень
14:00 Мiй Шевченко. М.
Жулинський. Роздуми
15:20 Фольк-music
18:45 Д/ф «Яскравi
перемоги.
Дефлiмпiада-2017»
19:00 Новини. Культура
19:55 Д/ф «Олесь

Шевченко. Як на сповiдi»
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017.
Щоденник
21:50 Т/с «Серце океану»
23:30 Чоловiчий клуб
ТРК «УКРАЇНА»
6:10 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.
Новий сезон
12:50 Т/с «Черговий
лiкар 2»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Друге життя
Єви»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Спецiальний
корпус»
ТОНіС-ПРЯМИЙ
6:55, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:05, 13:55, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
14:50 «Соцiальний
статус»
15:35, 20:00 Природа
сьогоднi
16:35, 22:25
Супервiдчуття
17:00, 22:55 Довiдник
дикої природи
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
21:20 «Ожинове лiто
МарiАнни Гавриш»
ТЕТ
7:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Король
Дроздобород»
11:40 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
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
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Україна має
талант!-3»
11:40 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
13:20 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:35, 22:45 «Вагiтна
у 16»
23:05 «Доньки-матерi»
НТН
6:20 Х/ф «Невиправний
брехун»
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»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Щасливi разом»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:30 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
21:00 Х/ф «Година пiк 2»
22:50 Х/ф «Убивцi на
замiну»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00, 00:30 Правда
життя

10:00, 21:40 За межею
комфорту
10:50, 17:00 Океан «Вет»
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20 Бойовi сили
18:00, 22:40 Дивовинаходи
20:00 Паранормальний
свiт
23:40 Великi танковi
битви
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «1000 днiв для
планети»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Любов,
ненависть i пропаганда»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
18:10 «Людина - здобич»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
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, 13:30, 22:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 11:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:35, 20:40 Т/с «Схiднi

солодощi»
16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20 Х/ф
«Спецiальне завдання»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 21:25 «На трьох»
15:05, 16:10, 20:20
Громадянська оборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:45 Х/ф «Вороги»
00:40 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:45, 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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:40 «ДжеДАI»
10:30, 18:15 «Спецкор»
10:55, 19:05
«Бандерлоги»
11:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Що приховує
брехня»
15:20 Т/с «Одинак»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Одеса»
21:35 Х/ф «Чужий»
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6:00, 07:00, 08:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:00 «Трансляцiя
урочистостей з нагоди
Дня Прапора»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля -2»
12:20 «Мiняю жiнку - 4»
13:55 «Мiняю жiнку - 5»
15:10, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15, 22:15, 23:15
Т/с «Центральна лiкарня»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 РАНКОВИЙ БЛОК
ПРОГРАМ
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:25 Д/ф «Микола
Руденко. Формулу життя
знайдено»
18:45 Д/ф «Яскравi
перемоги.
Дефлiмпiада-2017»
19:00 Новини. Культура
19:55 Д/ф «Левко
Лук’яненко. Йти за

совiстю»
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017.
Щоденник
21:50 Т/с «Серце океану»
23:30 Чоловiчий клуб
ТРК «УКРАЇНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар 2»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогоднi
09:00 Церемонiя
пiдняття Президентом
України Державного
Прапора України на
Софiйськiй площi. Виступ
Президента
09:30 Зiрковий шлях
12:30 Вiдкриття
Президентом України
виставки сучасних
зразкiв озброєння та
вiйськової технiки
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
21:00 Т/с «Друге життя
Єви»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Спецiальний
корпус»

ТОНІС-ПРЯМИЙ
7:05, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
14:55 «Ожинове лiто
МарiАнни Гавриш»
15:35 Природа сьогоднi
16:35, 23:35
Супервiдчуття
17:00 Довiдник дикої
природи
19:15 «Українцямукраїнське»
20:15 «Бджолозвiро-бурштинове
оздоровлення»
20:45 А.Демиденко. Нас
вибрав час
21:00 «Повернення. В
пошуках духа Ярослава
Мудрого»
23:15 «Натхнення»
ТЕТ
7:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Столику,
накрийся»
11:40 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
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 «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Церемонiя
пiдняття Президентом
України Державного
Прапора України на
Софiйськiй площi»
09:30 «Україна має
талант!-3»
12:30 «Вiдкриття
Президентом України
виставки сучасних
зразкiв озброєння i
вiйськової технiки»
13:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
13:55 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:35, 22:35 «Кохана, ми

вбиваємо дiтей»
НТН
6:20 Х/ф «Зникла
грамота»
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
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Щасливi разом»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:30 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
21:00 Х/ф «Година пiк 3»
22:45 Х/ф «Брати Грiмм»
01:00 Х/ф «Убивцi на
замiну»

МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 За межею
комфорту
10:50, 17:00 Океан «Вет»
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Дивовинаходи
19:00 Бандитський Київ
20:00 Паранормальний
свiт
23:40 Великi танковi
битви
00:30 Ризиковане життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
12:30 «Вiдкриття
виставки сучасних
зразкiв озброєння i
вiйськової технiки»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Любов,
ненависть i пропаганда»
16:00 Т/с «КММ»

17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Людина - здобич»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
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 «Орел i
Решка»
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, 13:30, 22:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 12:00, 17:40
Новини

07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 Офіційні заходи до
Дня українського прапора
09:30 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Схiднi солодощi»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:00 День Державного
Прапора України
09:35 Громадянська
оборона
10:35 Х/ф «Вороги»
12:30, 21:25 «На трьох»
15:00, 16:10, 20:20
Секретний фронт
15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
22:40 Х/ф «Останнiй
король»
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
09:25, 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, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:40 «ДжеДАI»
10:30, 18:15 «Спецкор»
10:55, 19:05
«Бандерлоги»
11:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Чужий»
15:20 Т/с «Одинак»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Одеса»
21:35 Х/ф «Безодня»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
09:45, 11:15, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10,
11:30 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Трансляцiя
урочистого параду вiйськ
«Зродились ми великої
години»
13:10 Х/ф «Столiття
Якова»
17:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
20:15 Т/с «Слуга народу
- 2»
22:15 «Україна.
Повернення своєї iсторiї
-2»
00:15 Концерт «Океан
Ельзи. Без меж»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:40, 08:40, 09:00,
09:20, 11:05, 11:45, 12:40,
14:05, 14:40, 17:00, 18:55,
20:00 Ролик «ВIРЮ В
УКРАЇНУ»
07:45 Д/ф «Олесь
Шевченко. Як на сповiдi»
08:10 Д/ф «Левко

Лук’яненко. Йти за
совiстю»
08:45, 09:10, 09:35, 11:00,
20:15 Марафон «Україна
26»
09:45 «ЗРОДИЛИСЬ
МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ».
Парад з нагоди Дня
Незалежностi України
12:45 Фольк-music
14:10 Д/ф «Кардинал
Любомир Гузар»
17:05 Х/ф «Жива»
21:00 Новини
23:30 ЗРОДИЛИСЬ МИ
ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ
ТРК «УКРАЇНА»
6:10 Реальна мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
07:15, 08:15, 09:15
Ранок з Україною. День
Незалежностi
10:00 Урочистостi з
нагоди 26-ї рiчницi
проголошення
Незалежностi України
11:20 Х/ф «Якби да каби»
13:30, 15:20, 19:50 Т/с

«Друге життя Єви»
23:00 Концерт. Музична
платформа
00:15 Д/ф «ДНК. Портрет
нацiй»
ТОНІС-ПРЯМИЙ
8:00 Марафон. День
Незалежностi України
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «У пошуках
скарбiв тамплiєрiв 2»
12:05 М/с «Козаки.
Футбол»
13:05 Одного разу пiд
Полтавою
17:50 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 11:20 «Україна має
талант!-3»
10:00 «Парад вiйськ на

Майданi Незалежностi та
вул. Хрещатик за участю
Глави Держави з нагоди
26-ї рiчницi Незалежностi
України»
13:10 Х/ф «Коли сонце
було Богом»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:35, 22:35 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
НТН
5:45 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
08:25, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:50, 21:30 Т/с
«Елементарно»
15:30 Т/с «Болота»
19:00 «Свiдок»
00:10 Т/с «Пiд куполом
- 3»

НОВИЙ КАНАЛ
7:40 М/ф «Тор - легенда
вiкiнгiв»
09:30 М/ф «Бременськi
розбишаки. Вiдчайдушна
гастроль»
10:50 Х/ф «Київський
торт»
12:50 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»
15:00 Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв»
17:10 М/ф «Микита
Кожум’яка»
19:00 Х/ф «Iнфоголiк»
21:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi 2»
22:50 Х/ф «Селфiпатi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга
11:00 Великi танковi
битви
12:40, 21:00 Бойова
залiзниця
15:30 Пустелi: життя на
межi
16:30 Дика Канада

18:20 Мiстична Україна
22:40 Паранормальний
свiт
00:30 Прокляття вiдьом
ТРК «КИЇВ»
7:00 «Мультляндiя»
10:00 «Вiйськовий
парад з нагоди Дня
Незалежностi України»
11:20 «Телевiзiйний
марафон, присвячений
Дню Незалежностi
України»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 «Прогулянки
мiстом»
22:00 «Любов, ненависть i
пропаганда»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 Х/ф «Знаменитi
iсторiї кохання»
K1
8:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»

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
6:25 Х/ф «Вiрнi друзi»
08:25 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонено»
10:00 Офіційні заходи
до Дня Незалежності
України
11:20 Х/ф «За двома
зайцями»
13:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14:30 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14:45 Х/ф «Самогонники»
15:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:50 Х/ф «Службовий

роман»
20:00 «Подробицi»
20:40 Концерт «Мрiя про
Україну»
00:00 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:00 Урочистий парад
до Дня Незалежностi
України
12:25 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
14:25 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
16:40 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
18:45 Факти. Спецвипуск
до Дня Незалежностi
22:25 С/п «26 речей, якi
нас змiнили»
23:25 Х/ф «Мiськi пiжони»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:50 Х/ф «День
незалежностi»
17:25, 23:00 «Загублений
свiт»
18:25 «Таємницi нацiї»
19:40 Трансляцiя матчу
Лiги Європи УЄФА.
Плей-оф. Динамо (Київ) Марiтiму (Португалiя)
21:40 ПРОФУТБОЛ
00:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля -2»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку - 5»
15:10, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:00 «Юрмалiто з
Кварталом 95»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 РАНКОВИЙ БЛОК
ПРОГРАМ
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 21:00 Новини
13:50 Д/ф «Кардинал
Любомир Гузар»
14:40 Д/ф «Iван Франко»
17:00 Портрети учасникiв
ДПКЄ-2017
17:30 Нацiональний

вiдбiр до Дитячого
пiсенного конкурсу
Євробачення-2017
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017.
Щоденник
23:30 Д/с «Дикi тварини»
ТРК «УКРАЇНА»
7:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
07:50 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Кохання
у спадок»
16:20, 19:50 Т/с
«Пощастить у коханнi»
21:00 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
23:20 Спецiальний
репортаж
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Спецiальний
корпус»
ТОНІС-ПРЯМИЙ
6:00 Марафон. День
вiдкритих дверей

ТЕТ
7:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Т/с «Нiделяндiя»
13:50 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Одного разу в
Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50 Країна У
20:00 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потира»
22:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно»
23:40 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
СТБ
6:55 Х/ф «Коли сонце
було Богом»
09:40 Х/ф «Дамське
танго»
11:25 Х/ф «Коли його
зовсiм не чекаєш»

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Дорога моя
донечко»
20:20, 22:45 Х/ф «Щастя
за рецептом»
23:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:00 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
08:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 21:30 Т/с
«Елементарно»
15:30 Т/с «Болота»
19:00 «Свiдок»
00:10 Т/с «Пiд куполом
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
5:45 М/с «Пригоди Кота в

чоботях»
07:40 Київ вдень та вночi
19:00 Х/ф «Смокiнг»
21:00 Х/ф «Громобiй»
23:10 Х/ф «Бiйка у
Бронксi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Квiтка Цисик
11:00 Великi танковi
битви
12:40, 21:00 Бойова
залiзниця
14:30 Океан «Вет»
15:30 Пустелi: життя на
межi
16:30 Дика Канада
18:20 Мiстична Україна
22:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «1000 днiв для
планети»
14:50 «Дикi тварини»

15:20, 22:00 «Любов,
ненависть i пропаганда»
16:10 «Українцям українське»
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
17:10 Х/ф «Панi у
лiловому»
19:20 Х/ф «Танцi без
правил: австралiйське
танго»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 Х/ф «Нед Блессiнг»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
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»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:00, 20:00 «Подробицi»
06:40 Мультфiльм
07:30, 02:40 Х/ф «Дiвчина
з гiтарою»
09:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
11:10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
13:00 Х/ф «Службовий
роман»
16:10 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
18:00 «Стосується
кожного»
20:40 Т/с
«Домогосподар»
ICTV
6:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Останнiй
король»
11:10 Х/ф «Голий
пiстолет. З файлiв
полiцiйного вiддiлку»
12:55 Х/ф «Голий
пiстолет-2. Запах страху»
14:25 Х/ф «Голий
пiстолет-3. Остання
образа»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 «На трьох»
00:25 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
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

09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:15 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
15:20 Т/с «Одинак»
17:15 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
19:05 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
21:00 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
22:50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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6:05, 19:30 ТСН:
07:00 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 «Вгадай ящик»
12:05 Х/ф «Дiвчата»
14:05 Х/ф «Дiамантова
рука»
16:10 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 М/ф «Книга
джунглiв»
10:00 Нацiональний
вiдбiр до Дитячого
пiсенного конкурсу
Євробачення-2017
13:45 Т/с «Серце океану»

18:50 Х/ф «Королiвський
генерал»
21:00 Новини
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017.
Щоденник
21:40 Д/ф «Яскравi
перемоги.
Дефлiмпiада-2017»
22:10 Д/ф «Генiчеськ»
23:30 Д/с «Бог в Америцi»
ТРК «УКРАЇНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:50 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Якби да каби»
11:10 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
13:10, 15:20 Т/с
«Русалка»
17:20, 19:40 Т/с «Сила
Вiри»
22:00 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
00:10 Реальна мiстика

ТОНІС-ПРЯМИЙ
6:00 Марафон. День
вiдкритих дверей
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:20 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:50 М/ф «Пустотливе
вороня»
12:20 Х/ф «Я твiй герой»
14:50, 22:05 Казки У Кiно
18:00 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потира»
19:55 Одного разу пiд
Полтавою
00:05 Х/ф «Дуже страшне
кiно»
СТБ
6:05 «Все буде добре!»
08:00 «Караоке на

Майданi»
08:55 «Все буде смачно!»
10:45 «Хата на тата»
12:20 «Вагiтна у 16»
15:05 Х/ф «Дорога моя
донечко»
16:55 Х/ф «Щастя за
рецептом»
19:00 Х/ф «Мама буде
проти»
23:10 Х/ф «Службовий
роман»
НТН
6:35 Х/ф «Людина в
прохiдному дворi»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:30 «Переломнi 80-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
21:10 Х/ф «Дев’ятi врата»
23:35 Х/ф «Нестримнi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:30 Т/с «Сашатаня»
14:00 Х/ф «Смокiнг»
16:00 Х/ф «Карате-пацан»
18:50 Х/ф «Затятi
напарники»
21:00 Х/ф «Три iкси»
23:20 Х/ф «Гiсть»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Богдан Ступка
11:00 Великi танковi
битви
12:40, 21:00 Бойова
залiзниця
14:30 Левиний рик
15:30 Африка: хижий свiт
18:20 Мiстична Україна
22:40 Паранормальний
свiт
00:30 Полювання на НЛО

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Грiпсхольм»
19:20, 23:35 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Кумедне
личко»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:30 М/ф «Гнiздо
Дракона»

11:15 Т/с «H2O: Просто
додай води»
12:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
08:00 Х/ф «Солодка
жінка»
10:00 Док. проект
«Наталя Гундарева.
Запам’ятайте мене
такою»
11:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
12:50 Т/с
«Домогосподар»
16:30 Т/с «Яблуневий
сад»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Україна вiд А до Я»
00:05 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»

ICTV
8:55 «26 речей, якi нас
змiнили»
09:55 Х/ф «Помiнятися
мiсцями»
12:10, 13:00 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
16:40 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Облiвiон»
22:45 Х/ф «Зелена миля»

10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Загублений свiт»
12:00 «Цiлком таємно»
12:35 Т/с «Зустрiчна
смуга»
16:25 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
18:20 Х/ф «Свiтанок
5 КАНАЛ
планети мавп»
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:55 Х/ф «Убити Бiлла 2»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 23:20 Х/ф «Вiдчайдушний
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 месник»
Час новин
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6:00 «Україна.
Повернення своєї iсторiї
-2»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:00 Т/с народу»
17:30 Т/с «Слуга народу
- 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi с зiрками»
23:00 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 М/ф «Книга
джунглiв»
08:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
09:30 Х/ф «Королiвський
генерал»

12:35 Фольк-music
13:55 Перший на селi
14:25 Т/с «Гранд-готель»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 ХХIХ Всесвiтня
Унiверсiада-2017
21:40 Д/с «Супервiдчуття»
23:00 Книга.ua
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАЇНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Пощастить у
коханнi»
13:10 Т/с «Сила Вiри»
17:00, 20:00 Т/с «Його
любов»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:40 Т/с «Квиток на
двох»
ТОНІС-ПРЯМИЙ
6:00 Марафон. День

вiдкритих дверей
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
09:30 М/ф «Пустотливе
вороня»
11:00 М/с «Лис Микита»
16:00 Танька i Володька
19:55 Одного разу пiд
Полтавою
22:05 Казки У Кiно
00:05 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
СТБ
6:50 «Хата на тата»
08:50 «Все буде смачно!»
09:45 «Караоке на
Майданi»
10:40 «Полювання»
11:40 Х/ф «Службовий
роман»
14:45 Х/ф «Мама буде
проти»

Продам 1-кімнатну квартиру
у Вишгороді. Заг. пл. — 30 м2,
балкон 2,7 м2. 2-й поверх. Ціна
договірна. Тел: (067) 199-86-40
На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

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

19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:50 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
6:05 Х/ф «Беремо все
на себе»
07:40 Т/с «Життя, якого
не було»
11:05 Х/ф «Перевертень у
погонах»
12:50 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
14:50 «Легенди карного
розшуку»
15:55 «Склад злочину»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Областi
темряви»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 М/ф «Бременськi
розбишаки. Вiдчайдушна
гастроль»
08:10 М/ф «Микита

МЕГА
07:40 Володимир Iвасюк
11:00 Великi танковi
битви
12:40, 21:00 Бойова
залiзниця
14:30 Левиний рик
15:30 Дика Шрi-Ланка
18:20 Мiстична Україна
22:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»

14:00 «Вперед, на Олiмп!»
15:35 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
16:35 Х/ф «Кумедне
личко»
18:30 Х/ф «Танцюй,
танцюй»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Пудл Спрiнгс»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:50 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:15 М/ф «Гнiздо
Дракона»
13:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 Х/ф «Моє велике
грецьке весiлля 2»

ІНТЕР
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:005 Х/ф «Шалене
весiллля»
14:00 Х/ф «Нареченавтiкачка»
16:10 Х/ф «Як же бути
серцю»
18:10 Х/ф «Як же бути
серцю. Продовження»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт О. Винника
«Моя душа...»
23:10 Т/с «Яблуневий
сад»
ICTV
7:25 Х/ф «Голий пiстолет.
З файлiв полiцiйного
вiддiлку»
08:55 Х/ф «Голий
пiстолет-2. Запах страху»

Здається в оренду приміщення
2

38 м , у м. Вишгороді на пл. Шевченка, 3
(не для продтоварів). Тел: (073) 042-54-13

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

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали — до 20%. РЕМОНТ будинків, квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, підігрів підлоги, водопостачання,
каналізація. БУДІВНИЦТВО - будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, огорожі будь-якої складності. Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи, кроквяні
системи. М’яка покрівля, метал., бітум., полімер., керамічна черепиця. Утеплення, облицювання
будинків, квартир. Сайдинг, текстурована штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483

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

Кожум’яка»
10:00 Х/ф «Затятi
напарники»
12:10 Х/ф «Година пiк»
14:10 Х/ф «Година пiк 2»
16:00 Х/ф «Година пiк 3»
17:45 Х/ф «Три iкси»
20:00 Х/ф «Коммандо»
22:00 Х/ф «Механiк»

19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень

2+2
06:00 Пряма трансляцiя
з Лас-Вегаса (США):
Флойд Мейвезермолодший vs Конор
Макгрегор
09:10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
5 КАНАЛ
10:50 Х/ф «День
06:25, 18:15 Велика
незалежностi»
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 13:40 Х/ф «У тилу ворога:
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, Колумбiя»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 15:30, 23:15 Бокс. Флойд
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Мейвезер-молодший vs
Конор Макгрегор
Час новин
16:30 Х/ф «Чужi»
12:40 Прес-конференцiя
19:20 7 тур ЧУ з футболу
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:30 Нацiональний актив «Зоря» - «Чорноморець»
21:25 ПРОФУТБОЛ
17:10 «За Чай.com»

На постійну роботу
шукаємо працівника кухні.
Тeлeфон: 067-527-22-07

Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ
№ 344077, видане 07 липня 2017 року
управлінням персоналу штабу військової
частини А1314 на ім’я Олексія Анатолійовича ЛИСТОПАДА

Потрібен охоронник
в адмінбудинок. Доба/три
Тел: (050) 861-71-93
АТЕЛЬЄ (пошиття та ремонт одягу).

Адреса: пр. Шевченка, 3,
тел: (096) 372-69-61

10:40 Х/ф «Голий
пiстолет-3. Остання
образа»
12:05, 13:00 Х/ф «Зелена
миля»
12:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Облiвiон»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Людина з
залiзними кулаками»
22:25 Х/ф «Людина з
залiзними кулаками-2»

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 (на руки).
Тел: (04596) 25-271, 25-272
Потрібен працівник на посаду продавця
в магазин одягу та взуття.
Тел: (097) 805-75-98

Людям не завжди потрібні поради.
Іноді їм потрібна рука, яка підтримає.
Вухо, яке вислухає.
P. S. І серце, яке зрозуміє

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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Мозаїка

Вишгород
З ювілеєм!

SOS

Допоможемо
врятувати життя

24-річна Галина Чух з Вишгорода гостро потребує трансплантації кісткового мозку. У неї
невтішний діагноз – гострий лімфобластний
лейкоз. А нещодавно стався рецидив. Стан дівчини швидко погіршується.
Галинці зголосилися допомогти в Турецькій
міжнародній клініці «Медіполь Мега». І донора
уже розшукують. Проте лікування настільки дороге, що сім’я дівчини не в змозі самостійно зібрати потрібну суму – 135 тисяч доларів.
В Україні, на жаль, до цих пір не створені
умови для проведення подібних операцій. Тому
сім’я змушена звернутися до іноземних фахівців заради порятунку доньки.
Допоможемо разом!
Номер карти ПриватБанку мами Галини
5168757313461149 (Чух Марія Михайлівна).

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

Німецька оптика Фільман
запрошує медсестру
для роботи оптометристом.
(м. Вишгород).
Можливо без досвіду роботи,
навчання —
за рахунок компанії.
Офіційне працевлаштування,
соц. гарантії згідно КЗпП України.
Тел.: (097) 260-09-53,
Ірина Миколаївна

Потрібні
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на навіпавтомат
і РОБІТНИКИ
НА ЗАВОД
в. с. Новосілки
з/п від 13 000 грн
навчання
безкоштовне
+38(097) 683-92-79
Максим Сергійович

Вітаємо з 70-річним ювілеєм
Петра Григоровича МІЛЕВСЬКОГО.
МІЛЕВСЬКОГО.
Нехай щирість наших почуттів, дорогий ювіляре, зігріває твоє добре серце, додає сил. Нехай твій невичерпний потенціал та ентузіазм завжди мають достатнє поле діяльності, а здоров’я
і натхнення вистачає для втілення нових планів
і задумів.
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші!
Виходить (так воно і є),
Що просто ти — юнак зі стажем!
Тож хай щороку нас втіша
Спів солов’їний і змах крил лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 70 — іще не вечір!
Дружина, сини, невістки, онуки,
рідні, свати, куми, друзі, колеги

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

ВІТАЄМО
з 85-річним ювілеєм
Зою Андріївну
ЯКУШИНУ
— ветерана праці з
50-річним досвідом роботи, учасника ВВВ, наукового кореспондента Українського науково-дослідного
інституту педагогіки України,
вчителя-методиста,
відмінника народної освіти України, автора
методичних статей, написаних спільно з професором Київського педагогічного інституту І.
Т. Круком (виданий посібник для вчителів —
книга «Позакласне читання»).
Зоя Андріївна працювала завідуючою кабінетом російської мови і літератури Київського
обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, інспектором із кадрів Білоцерківського міського відділу народної освіти,
завучем Вишгородської середньої школи № 2
(нині – гімназія «Інтелект»).
Безліч учнів, які вже й самі нині у поважному віці, пам’ятають її науку, безмежно добре,
щире серце, увагу і материнську турботу.
Зичимо шановній ювілярці доброго
здоров’я, завжди гарного настрою і душевного комфорту.
Щоби у Вас було усе,
Чого би Ви не побажали,
Все те, що радість принесе,
Щоб серце і душа співали.
Рідні, друзі, колеги
З ювілейним днем народження сердечно вітаємо дорогу дружину, люблячу, турботливу маму і бабусю
Надію Йосипівну
НЕВІДОМСЬКУ..
НЕВІДОМСЬКУ
Бажаємо щастя,
здоров’я і сили,
Щоб довгі літа
плечей не схилили,
Щоб спокій і мир
панували на світі,
Щоб радість знайшла ти в онуках і дітях!
Хай доля дарує щирі хвилини
У дружньому колі і в колі родини!
Чоловік, син Ігор, невістка Ольга,
онуки Вадим та Дмитро

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

