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Шановні земляки!

Запрошуємо мешканців і гостей Вишгородщини
разом відсвяткувати День Незалежності України та 45-річчя
створення Вишгородського району!
24 серпня у Вишгороді:
Урочисто-творчі заходи
14:00 — початок роботи дитячих локацій (площа Г. Строкова та
просп. Т. Шевченка);
14:00 — початок роботи виставок (просп. І. Мазепи та просп. Т.
Шевченка);
16:00 — урочиста хода (від
РБК «Енергетик» до центральної
площі міста);
17:30 — святковий концерт
(площа Т. Шевченка).

Спортивні заходи:
9:00 — 12:00 — дитячий турнір із міні-футболу
на стадіоні Вишгородської районної ДЮСШ (м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 7-б);
12:00 — матчева зустріч із футболу між збірними Вишгородського району та м. Вишгорода (стадіон
«Енергетик», вул. Н. Шолуденка, 14);
12:00 — 15:00 — фінал турніру з великого тенісу
на кортах Вишгородської районної ДЮСШ (м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 7-б);
14:00 — змагання з пляжного волейболу серед
жіночих команд (набережна Київського водосховища).
Оргкомітет свята

Вишгородська державна адміністрація
Вишгородська районна рада
Вишгородська міська рада

У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ УРОЧИСТОСТЕЙ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ТА 45-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

24 серпня
(п’ятниця)

11:00 - 22:00

ПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ
просп. Мазепи, просп. Шевченка (до перетину з вул. Шкільною)

Увага!

Пільгові кредити на доступне житло

У рамках державної програми «Доступне житло» ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» будує житловий будинок по вул. Ю. Кургузова, 11-а, будинок № 3 у м. Вишгороді, який згідно з
результатами засідання Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України включений до Державної
програми підтримки будівництва і придбання доступного житла громадянами України.
Громадяни, які виявили бажання отримати пільговий кредит, повинні звернутися
до Іпотечного центру в м. Києві та Київській області Фонду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кривоноса, 2-а.
Консультації можна отримати за тел: +380 (44) 275-14-37, (044) 275-01-39,
е-mail: fond@fhb.kiev.ua.

Цьогоріч відзначаємо три знакові
свята — День Прапора, День Незалежності та 45-річчя утворення Вишгородського району. Тому від щирого серця, від усієї душі поздоровляю
вишгородців і жителів району з цими
знаменними подіями.
Але є ще одна дата, про яку неможливо не згадати. Саме 50 років тому, у
1968-му, селищу Вишгород було присвоєно статус міста. За свою більш як
тисячолітню історію Вишгород неодноразово мав злети і занепад. У період
княжої доби волелюбних вишгородців
намагалися приборкати найманці Юрія
Долгорукого, коаліція князів, серед
яких Ігор, герой поеми «Слово о полку Ігоревім», кочівники-хозари, печеніги, половці. І кожного разу вишгородці
давали рішучу відсіч агресорові. Лише
страшна навала монголо-татарських
полчищ Батия вилюднила це сакральне
для слов’ян місце.
Із 1968 року ми гордо називаємо
наш Вишгород містом енергетиків. Ми
пишаємося земляками — гідробудівниками, робітниками будіндустрії, які споруджували житло, об’єкти соцкультури, на очах обертали маленьке село на затишне зелене містечко.
Нехай у ці світлі святкові дні до кожної оселі жителів нашої благословенної Вишгородщини завітають добро, щастя, достаток і злагода.
Нехай незламний дух волі, звитяги наших пращурів завжди живе у ваших душах. Вишгородці на Сході України своєю звитягою вже довели, що вони варті слави
захисників Вітчизни.
З Днем Прапора!
З Днем Незалежності України!
Зі 45-річчям утворення Вишгородського району!
З 50-річчям надання Вишгороду статусу міста!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Незалежний погляд на Незалежність
Бліц-опитування

Підготувала Марина КОЧЕЛІСОВА

Напередодні найбільшого державного свята вишгородці вітають своїх земляків,
рідних, колег, знайомих і усю Вкраїну з 27-ою річницею великої дати та висловлюють сподівання й побажання щодо життя в Україні взагалі та Вишгороді зокрема.
Галина МАКАРЕНКО, журналіст:
— За 27 років чимало зроблено,
але і багато втрачено можливостей, які
б дали змогу нашій безмежно багатій
Україні зробити поступ уперед. У багатьох країнах люди навіть не обтяжують
себе думками, хто у них при владі, бо
щоденно відчувають турботу влади усіх
рівнів. А наша Україна сьогодні потонула в корупції, розшарування суспільства
дуже велике, і, на жаль, ті, які багаті, не
турбуються про тих, які бідні.
Сподіваюсь, що Бог дасть Україні мудрості та сили здолати усі негаразди.
Леонід БУТКЕВИЧ,
активний учасник Революції
гідності, націоналістичних
організацій та «Просвіти»:
— Це дуже визначний день для кожного громадянина України, котрий має
засвідчити свою активну позицію, продемонструвати світові, що українська нація
— єдина, держава — неподільна, сміливо

крокує у майбутнє, попри зазіхання агресора зі Сходу, Півночі, Півдня та й Заходу.
Та найбільшою загрозою для суверенітету і незалежності України є олігархія
при владі — із генетичною феодальною
свідомістю, зденаціоналізована та здеморалізована. Вихід один — бізнес відокремити від влади.
Українському народові — віри у свої
сили, надії на підтримку світової спільноти та західних партнерів — гарантів
Будапештського меморандуму.
Микола СЕРГІЙЧУК, перший
редактор газети «Вишгород»:
— 27 літ минуло з тієї вікопомної події, коли Верховна Рада на весь світ проголосила про відновлення Української
суверенної держави. На жаль, поступ до
розвитку і процвітання виявився досить
складним, сповненим непередбачуваними перешкодами і труднощами. І все ж
оптимізм не полишає нас.
Далі — на стор. 5

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка. Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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Дорога громадо Київщини!
Сердечно вітаю вас з нагоди 27-ї
річниці Незалежності України!
Для кожного з нас, незалежно від політичних та світоглядних уподобань, день
ухвалення Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року став
початком нового етапу в житті, прагненням оновлення і руху до нових орієнтирів, побудови сильної Української держави для європейської нації — українців.
Ця визначна дата навіки ввійшла в
історію нашої молодої держави золотою
сторінкою її біографії, законодавчо закріпивши вікові прагнення Українського
народу до національного відродження
та свободи. 27 років незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулася як суверенна держава, здатна
утверджувати демократичні цінності та
захищати свободу.
Упродовж тисячолітньої історії саме
прагнення до свободи спонукало українців боротися за незалежність.
Україна у ХХ столітті кілька разів
втрачала державність. Унаслідок російської окупації після революції 1917-1921
років злочинні тоталітарні режими — комуністичний і нацистський — забрали
мільйони життів українців у роки Голодомору, Голокосту, політичного терору,
депортацій та війн.
Імпульс до свободи та незалежності,
який дала Українська революція, змусив більшовиків піти на поступки і погодитися на створення квазідержави
УРСР, яка мала обмежену міжнародну
правосуб’єктність та власні кордони. Однак весь цей час тривала боротьба за
справжню незалежність України — як
збройними (1920-1950-ті), так і ненасильницькими методами (1960—1980-ті).
22 січня 1918 року було відроджено
Українську державу, а 24 серпня 1991
року фактично відбулося відновлення

незалежності України. Тож, відзначаючи
27-річчя від дня ухвалення Акта проголошення незалежності України, ми маємо говорити про 100-річчя відродження
української державності.
Зовнішня агресія не зупинила боротьби українців за право мати власну
незалежну і соборну державу. Ця боротьба триває і нині, коли українці змушені захищати від російської агресії
територіальну цілісність та суверенність
України.
Сьогодні незалежність України — головна перепона для російського імперіалізму й запорука вільного розвитку
держав і народів Європи. Це час становлення нової Незалежності, заради
якої нам, українцям, як ніколи, потрібне
єднання, згуртованість для обстоювання
і розбудови сильної, вільної, суверенної
Європейської України.
Відродили державність, відновили
незалежність, захистимо свободу!
Задля процвітання України та рідної Київщини!
Слава Україні!
Олександр ГОРГАН,
голова Київської обласної
державної адміністрації

Щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора України та 27-ю річницею
Незалежності України! Недарма ці знаменні дати — поруч, як святині українського духу, символи єдності, соборності і свободи!
Нам з вами судилося стати учасниками творення новітньої української історії,
втілювати у реальність одвічну мрію наших батьків, дідів і прадідів жити у вільній,
незалежній країні. Для нас — це велика честь і відповідальність перед собою, перед
минулими і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути
нашій державі з кожним новим роком. І у мене немає жодних сумнівів, що, попри всі
труднощі, Україна і українці будуть успішними! Незалежність дала нам шанс, якого
ми не можемо змарнувати!
Дорогі земляки! Бажаю вам здоров’я, благополуччя, успіхів у всіх починаннях! Схилімо голови перед
пам’яттю героїв, які віддали свої життя за мирне майбутнє України. І хай не міліє джерело нашої віри і любові до рідної землі, щоденно додається енергії й упевненості у власних силах і переконаннях. Слава Україні!
Вячеслав САВЕНОК, голова Вишгородської РДА

Шановні співвітчизники!

Суспільство
Український
народ – вічний
Шановні друзі!
Прийміть мої найщиріші вітання з
Днем Державного Прапора України та
27-ою річницею Незалежності України!
Сьогодні ми, як ніколи раніше, усвідомлюємо значення вітчизняної самостійності. Український дух виплеканий
сторіччями відважної боротьби українців
за свободу і право розпоряджатися своєю долею на власній землі. Нас можуть
випробовувати негараздами у соціальній та економічній сферах, намагатись
посіяти зерна розбрату на релігійній
ниві. Але народ, який сьогодні ціною
життя і здоров’я щодня боронить власну Незалежність, розвиває рідну мову і
культуру, не покладаючи рук працює на
благо наступних поколінь українців і в
єдиному пориві домагається створення
Єдиної помісної церкви, незнищенний.
Тож давайте добрими справами разом примножувати авторитет і могутність нашої держави, працювати на консолідацію суспільства з метою розвитку
і процвітання рідної громади, Київщини

ПОЛІТбюро

та всієї України.
У ці святі для кожного українця серпневі дні хочу побажати від усього серця,
щоб не вичерпувалось джерело вашої
віри, надії і любові, завжди були енергія
і впевненість у власних силах. Зичу вам
міцного здоров’я, успішної реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру
та добробуту в кожній оселі!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»
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«Ми — відбулися,
ми — є, і ми — будемо!»
Дорогі співвітчизники!
Від усього серця вітаю з Днем Незалежності України!
Нам — 27 років. В історичних хроніках стільки часу не означає майже нічого. Мить, спалах, секунда… Але для нас
у цих 27-ми роках — і біль, і гнів, і любов,
і надія, розчарування, сподівання, мрії…
А ще — віра! Віра в сильну, гідну країну!
Віра в нормальне цивілізоване життя.
«Ми — відбулися, ми — є, і ми — будемо!», «... Ніхто не перекреслить мій
народ!»... І хай сьогодні ми п’ятий рік ведемо війну, захищаємо нашу землю від
ворога, ми ні на мить не сумніваємося,
що здолаємо, переможемо, прорвемося!
Бо «на цих землях воссіяє благодать
Божа», — як сказав апостол Андрій Первозванний багато віків тому.
Я хочу, щоб ви пам’ятали: наша державна незалежність — це не тільки прапори, паради і символи. Це і ви! Кожна
людина, кожна родина, кожна сім’я. Ви робите цю незалежність, тримаєте її на своїх
плечах, плекаєте її у своїх серцях і душах.
Я дякую вам за це! Це може здатися
простим, звичним, тривіальним. Але на
таких начебто «дрібницях» і тримається
сила країни. Наша віра, наша небайду-

Шановна громадо Вишгородщини!
У ці погожі серпневі дні ми відзначаємо 45-річчя Вишгородського району. Наш район був створений 12 квітня
1973 року Указом Президії Верховної Ради Української
РСР на базі окремих населених пунктів Києво-Святошинського (колишніх Димерського і Вищедубечанського
районів, ліквідованих у 1962 році) і частини Іванківського
районів. А зараз ми з упевненістю можемо сказати, що створення нової адміністративно-територіальної одиниці було стратегічно правильним і обґрунтованим рішенням. Бо
завдяки самовідданій, професійній роботі команди однодумців, активній громадській позиції його мешканців наш район є сучасним регіоном, який активно розвивається. Разом
ми проводимо капітальні ремонти та будуємо нові об’єкти інфраструктури, працюємо над
залученням інвестицій та створенням нових робочих місць, дбаємо про створення гідних
умов життя, праці та відпочинку наших жителів.
Висловлюю глибоку подяку та шану тим, хто розбудовував наш район від перших днів його існування і показав приклад великого професіоналізму, на який ми
рівняємося й досі. Також безмежно дякую молодому поколінню жителів району, які
своєю небайдужістю, натхненною працею відкривають перед Вишгородщиною нові
горизонти та ведуть її шляхом розвитку і процвітання. Дякую кожному, хто конкретними справами робить наш район кращим: розбудовує та прикрашає свій будинок,
двір, вулицю, населений пункт. Тільки разом, впевненими, послідовними кроками ми
досягнемо процвітання нашої неньки-України і рідного краю!
Нехай це свято стане святом єднання, збереження та поширення наших традицій.
Саме в такі моменти ми особливо сповнюємося відчуттям єдиної родини, відчуваємо
в своїх серцях любов і гордість за свою малу та велику Батьківщину!
Вячеслав САВЕНОК, голова Вишгородської РДА

Вишгород

аФішка

жість, наша любов та надія ведуть нас
угору, адже: «Я син народу, що вгору
йде», — як писав Іван Франко.
Вітаю вас, любі мої! Зичу добра,
щастя, міцного здоров’я та удачі! І неодмінно — щастя! Ми маємо право бути
щасливими у власній країні — найкращій у цілому світі!
Слава Україні!
З повагою
Юлія ТИМОШЕНКО

Вишгородський камерний театр

Олександр КОЛОТ
До Дня міста Вишгорода, 08 вересня о 18-ій годині запрошуємо всіх
шанувальників театрально-концертних виступів до актової зали гімназії
«Інтелект» на концертно-театральну
програму Київської Національної філармонії України.
Вартість квитків — 50-80 грн. Докладніша інформація по тел: (066) 40360-17 або (063) 859-75-25.
Очевидно, що місту та району вкрай
потрібен театр. За чотири роки існування театр відвідали понад 2500 вишгородчан і мешканців району (зокрема,
сім’ї учасників АТО та багатодітні — безкоштовно). У приміщенні БК «Енергетик» заповненість зали була на 80-90 %,
у гімназії «Інтелект» — повний аншлаг.
У репертуарі 2018-2019 рр. — вистави для дітей Центрального Київського
Академічного лялькового театру. На

численні побажання глядачів на нашій
сцені виступатимуть артисти Київського Академічного театру «Колесо», театру «Актор» та інших театрів Києва.
Отож Вишгородський камерний
театр розпочинає свій четвертий театральний сезон. Глядачева аудиторія
— м. Вишгород та Вишгородський район, вистави — в актовій залі гімназії
«Інтелект» (вул. Шкільна, 14).

Наше місто

Вишгород
Ювілей
Розмову вів Володимир ТКАЧ
— Пане Олександре, Ви сягнули
цілковитого повноліття. Можемо погомоніти про найважливіше у житті,
зробити ваговиті наголоси на лейтмотивах подій. Так у чім смисл життя, на
Вашу думку?
— Трохи звузимо тему (бо не вистачить площі газети). Смисл правильного
життя… Ми народилися від батьків, а
все життя народжуємося до Неба, Бога,
Ідеалу. Оце доростання і є смислом життя активної частки людей і українців у
тому числі.
— А як ця теза відбивається у Вашій творчості? Ви автор 13 окремих
видань і видання про Вас…
— Візьмемо «Вишгород семи вітрів»
(1999 р.) Наше місто стародавнє. Ц. р.
відзначаємо 1072-гу його роковину.
Бурхливі епохи: злетів, падінь. І врешті
відродження (статус міста, здається, із
1968 р.). Місто визначних доль і подій.
Наприклад, затвердження тут на з’їзді
князів у кінці ХІІ віку Основного закону
Русі-України «Руської правди» або п’ять
універсалів гетьмана Івана Мазепи про
Межигірський Спас і т. д. Перший – для
мене Сонячний Вітер — пам’ять поколінь
дає і нам заряд до дії тощо.
Розкриємо останню мою книжку
«Звенигора української душі». Головний
лейтмотив чи пафос її – знов же доростання моїх персонажів до Ідеалу, до героїв, а заразом і авторського «я» – до кращих із кращих українців (і не тільки) за
понад 1 000 років. А ці кращі уособлюють
націю у кращих виявах часто у найкритичніших часах і ситуаціях. Водночас досліджується їхнє вдосконалення — народження до Ідеалу. Цей процес іде віками,
тисячоліттями у креативної частини нас
і всього людства… Уявіть: одного разу у
плині життя, у сходженні до вищого духовного рівня людина раптом відчуває в
єстві своєму чарівний подзвін Рідного…
Щось неймовірно притягальне і дороге…
В одного це спогад про Батька-Матір,
другий у подібну мить бачить ніби наяву
національного героя визвольної епохи –
козака Байду, якого з висоти муру кинули
не гак за вірність Вірі, рідному краю…
Ще хтось згадає в цю дивну мить слова нашого Поета і Пророка: «Б’ють пороги.
Місяць сходить, як і перше сходив. Нема
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До 80-річчя письменника,
почесного громадянина
м. Вишгорода Олександра Дробахи
Січі. Нема того, хто тут верховодив…» У
такі миті ми відчуваємо, як проростаємо
летючим корінням у рідне, неповторне і
найдорожче всіма фібрами душі… І відтоді
це рідне – родовід, земля, пісня, культура
– стає все ріднішим, і все частіше відчувається душею. І врешті стає повсякденним
дзвоном — покликом, джерелом утвердження «Я» і «Ми», як нероздільного. Іншими словами, людина вростає все глибше в систему Найвищих Божих Чеснот:
Віри, Надії, Любові.
— Ви живете у Вишгороді понад півсторіччя. Які події, люди найяскравіше
відбились у пам’яті, у творчості?
— Найяскравіші та водночас – найтяжчі – характероформувальні, тому і притягальні саме подоланням перепон, опором
вишуканоколоніальній системі КПРС (середина — кінець 1960-х років). Наш гурт
– 11-12 чоловік. Цей опір не завершився
Києво-Вишгородським процесом 19681969 рр., кримінальним судом, пінистим
буруном, який накрив нас (три хлопці:
Олександр Назаренко (5 років), Василь
Кондрюков (3 роки), Валентин Карпенко (1
рік 6 місяців) та 25 свідків.
Кажучи метафорично, нас кидонули,
щоб ми потонули, а ми випірнули (хоч і
не всі!) із золотими рибками в зубах. Це
була нова хвиля українського Опору, значно міцніша і крутіша, як у 60-ті роки, яку
я визначаю як Рухівську хвилю Української національно-визвольної революції
1989-1991 років. Далі були яскраві її хвилі
«Україна без Кучми», Помаранчева (2004
р.), Зимова (Гідності) 2013-2014 р. У моєму
літературно-дослідницькому досьє є люди
із революційним стажем – піввіку!
— Ми дослідили народження високих почуттів і думок національної
спорідненості. Може, це і є один із виявів почуття щастя?
— Саме так. Процес доростання до
Ідеалу складний, з перепонами, порогами, суперечностями. Головне, треба
бути готовим до них! Завжди націленим
на доростання. Немало нашого брата
має інші критерії розуміння вдосконалення. Чимало людей націлені лиш на мате-

Депутатські турботи

Все обговорено
з мешканцями
Дмитро КОРНІЙЧУК,
депутат міської ради
(мажоритарний округ:
вул. Ю. Кургузова, 4, 10,
В. Симоненка, 5, 7, 8)
20 серпня мешканці буд. 5 і 7 по вул. В.
Симоненка у Вишгороді зустрічалися з представником супермаркету АТБ, що придбав
приміщення «Вишневого» на В. Симоненка, 7.
Люди ознайомилися із планом реконструкції приміщення (на 2-му поверсі – склади, на
1-му – магазин), звірили його, що називається,
на місцях і вислухали інформацію представника власника АТБ про можливий режим роботи
та розташування смітників супермаркету, щодо
прокладання каналізаційної труби.
Представник АТБ пообіцяв не розширяти
межі існуючого магазину, не рубати дерева зеленої зони і не займати «кишені» для автівок у дворах Симоненка, 5 і 7 транспортом покупців (для
них має бути окрема стоянка). Заїзд на рампу, за
словами власника, жодним чином не зачіпатиме
прибудинкових територій даних будинків. Приміщення магазину буде обгороджено шумовідбійним парканом висотою першого поверху.
Як депутат я контролюватиму виконання усіх
озвучених обіцянок.

ріальні чинники.
— Так що таке щастя у Вашому розумінні?
— Крутишся, вертишся… Мучишся
дарма! Щастя — переборення! Кращого
нема! Найвищий розряд, категорія, ступінь
цього поняття, почуття натхнення — щастя
на пінистих гребенях подолання труднощів
життєвих доріг і отже, доростання — народження до Неба, Бога, Ідеалу.
— Побажання, застереження нашим
читачам, молоді.
— Кожній особистості реалізувати
якомога повніше своє «Я», а без згаданих Божих Чеснот людина – як човен без
керма, вітрил чи іншого двигуна. Не буде
без Віри і Надії — Любові, як без Любові
— Віри і Надії… Є ще чотири чесноти, на
яких звертали увагу генії давнини Сократ,
Платон, та й Св. Письмо наголошує на
них: Мудрість, Мужність, Справедливість
і Розважливість. Про кожну зі загаданих
чеснот існує величезна література. Тож
за роботу осмислення і реалізації в діях!
— Які творчі плани у повнолітні
роки?
— Книжка «Нотатки про Новий Світ»
готова до другу на 99 %, шукаю спонсора.
Книжка «Свята Гетьманщина» теж майже
завершена. Гетьманщина — Україна, омріяна багатьма поколіннями українців, не доросла того омріяного рівня, як Швейцарія,
Норвегія та ін. Але заряд гетьманів Івана
Мазепи. Пилипа Орлика, кошового Костя
Гордієнка та ін. зверхників козацтва – добрий детонатор для наступних поколінь
українців, зокрема ХVIII — початку ХІХ
віку; про це йдеться у книжці. Майже завершена повість-роздум «Левержет» про
«Зимову (Гідності) революційну хвилю».
— Бачу, творчий настрій не гасне.
Бажаю здійснити задуми і здоров’я,
перш за все. Завершимо все-таки
якоюсь поезією, чи як?
— Згадуються рядки відомого поета,
відповідні духові і моєму віку:
«Хай сили повернуть немає
Колишні мрії і літа…
Та інші мрії навіває
Твоя глибока гіркота.

25.08.2018
Олександру Дробасі – 80
Прозора осене! Вертаєш
Ти недопиті весни нам,
Мене ти смутком огортаєш,
Який за радість не віддам».
— Редакція газети приєднується
до вітань. З роси і води Вам, Олександре Дробахо!

Редакційна пошта

Спасибі, Альонушко!
Через свою улюблену газету хочу
подякувати чудовій людині – реєстратору Центру надання адміністративних послуг Вишгородської райдержадміністрації Альоні Зайченко. Як
добре, що є такий центр (керівник
Ольга Камінська), де швидко і якісно
вирішують питання.
Мені 88 років. І коли я звернувся по
оформлення необхідних мені документів, Альона Олександрівна не лише зробила все від неї залежне, а й з огляду
на мій поважний вік задіяла працівників
інших відділів. І мені все оформили без
будь-якої затримки і тяганини. Спасибі
тобі, Альонушко!
Я вдячний також райдержадміністрації за хороший підбір кадрів, які належно
виконують свою роботу і добрі до людей.
Про них має знати широкий загал.
Микола ТИХАН, пенсіонер

Вивезення сміття: хто за що платить
Віталій САРДАК,
директор
КП «Управляюча компанія» ВМР
Останнім часом навколо теми
вивезення сміття у багатоквартирних будинках виникає чимало питань. Тим паче, що на останньому
виконавчому комітеті були прийняті нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) для
КП «Управляюча компанія» ВМР.
Тож, хто за що платить і коли буде
підвищення тарифів для населення.
До введення в дію змін до законодавства про житлово-комунальні послуги «вивезення сміття» було однією
зі складових тарифу на утримання
будинку та прибудинкової території.
Після введення змін у червні ц. р. ця
послуга змінилась — перенаправлена на виконання Управлінням багатоквартирним будинком, а вивезення
ТПВ виключили з послуги Управління
та зробили окремою послугою.
Але для того, щоб споживачі окремо отримували послуги з вивезення
ТПВ, їм потрібно визначитись та обрати собі Управителя.
Допоки споживачі визначаються,
продовжують діяти договори з утри-

мання будинків та прибудинкових територій, де вивезення сміття є однією
зі складових тарифу.
До того часу, поки споживачі не
перейдуть на нові договори, вартість
вивезення ТПВ для мешканців багатоквартирних будинків залишиться
незмінною. Зміниться вона наразі
лише для юридичних осіб.
Ще однією болючою темою є підвезення сміття до контейнерних майданчиків сторонніми особами, зазвичай це мешканці приватного сектору,
працівники магазинів та ринків, батьки, які везуть дітей до садочків і шкіл.

Благоустрій

З приводу цього зазначу, що мешканці багатоквартирних будинків
сплачують за вивезення сміття не по
факту вивозу, а згідно з розрахованими нормативами. Для обрахувань до
уваги беруться: затверджена норма
споживання на одну особу, загальна
кількість зареєстрованих мешканців
у одному багатоквартирному будинку, загальна кількість житлових квадратних метрів будинку, затверджена
вартість вивезення одного метра кубічного ТПВ — і вираховується вартість вивезення ТПВ на один метр
квадратний житлової площі квартири.
Таким чином, кожного місяця споживачі сплачують фіксовану суму за
утримання будинку та прибудинкової
території, включаючи вивезення ТПВ.
Однак хочу зауважити, що кількість контейнерів біля будинків розташовується відповідно до розрахунків
накопичення, тому підвезення стороннього сміття часом призводить до
засмічення території довкола баків. І
тут без допомоги та контролю самих
власників будинків не обійтися. Адже
сміття, що привозять сторонні люди,
не лише створює незручності, а й порушує правила благоустрою міста та
утримання і управління будинками.
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Шановні співвітчизники!

Святкове

Вишгород

Шановні жителі міста Вишгорода!

Щиро вітаю вас із національним святом нашої
державності — Днем Незалежності України!
Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої
держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо
закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, свободи духу, економічного
зростання і культурного піднесення.
Від усієї душі зичу вам, вашим рідним і колегам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої
долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України і добробуту її людей.
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця кожного буде надійною запорукою щасливого майбутнього України!
З повагою
Роман БУКОВСЬКИЙ, депутат Київської обласної ради

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України!
Запорука успіху держави – у громадянській
злагоді, високій відповідальності за доручену
справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян
вільної і незалежної України в єдиному прагненні –
сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.
Нам випало бути учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність
одвічну мрію нашого народу. Саме від кожного з
нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки і правнуки. Бажаю кожному
успіхів і плідної праці на благо українського народу!
Нехай це свято додасть кожному наснаги і
творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Нехай мир
і злагода панують у нашому спільному домі. З нами Бог і Україна! Від усієї душі
зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і благополуччя!
Максим КАЛІНКІН

Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора і Днем Незалежності України!
Ці свята мають велике загальнодержавне
значення та є втіленням мрії українців мати власну
незалежну державу і бути господарями на своїй
рідній землі.
Український прапор – символ нескореності
та прагнення українського народу до свободи і
самостійності. Тому маємо вшанувати наш жовтоблакитний стяг як одну із національних святинь.
Бажаю миру і злагоди у кожній оселі! Нехай ці
свята щороку надихають вас на нові звершення
заради нашої держави і додають кожному гордості
за нашу незалежну Україну.
Зі святом вас, дорогі земляки!
З повагою
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
З нагоди Дня Незалежності нашої
держави щиро бажаємо миру, добра,
великого родинного щастя, взаєморозуміння та злагоди!
Сьогодні ми ще глибше усвідомлюємо відповідальність за зміцнення і розбудову нашої держави, за її щасливе майбутнє! І впевнені, що кожен з нас може
зробити дуже багато на цьому шляху. Потрібно лише любити свій край, свій народ
та бути єдиними заради Свободи, Добробуту та Миру на рідній землі!
Cлава Україні!
Вітаємо з Днем Незалежності!
Команда «Самопомочі» Вишгорода

Будьмо єдиними!

Зі святом, шановні земляки!
Давно відомо, що незалежність не дарують,
її виборюють нації кров’ю кращих своїх синів і
доньок. Справжню ціну свободи ми теж пізнали
лише чотири роки тому, коли зупинили агресора на Сході нашої держави. Тому в
День Незалежності України ми в першу чергу вітаємо зі святом тих, хто зараз на
лінії фронту, ветеранів АТО, усіх вишгородців, які сповнені національною ідеєю,
хто прагне зробити наше життя кращим, заможнішим, з високими європейськими соціальними стандартами, безпекою і справедливістю.
Ми щиро бажаємо вам, шановні земляки, незламної сили духу, непохитної
віри у те, що у нас є близьке світле майбутнє. А ще зичимо вам і вашим родинам
міцного здоров’я, благополуччя, бадьорого настрою і здійснення усіх ваших заповітних мрій.
Слава Україні!
Володимир ЛІСОГОР,
Героям слава!
голова ГО «Вишгород — наш дім»

Благодійність
Емма ОДИНОКІНА,
заступник голови міської ради ветеранів
У рамках акції, яку днями провів Благодійний
фонд «Святої Ольги», близбко 500 багатодітних
та малозабезпечених сімей, а також ветерани
міста отримали молочну продукцію. М’якенькі,
солодкі, поживні – дитячі сирки стали добрим
додатком до кожного столу, ними залюбки поласували і діти, і люди поважного віку.
Акція відбулася за участі Благодійної організації «Київський міський благодійний фонд «Фудбенк» (голова правління – Володимир Іванов).
Щиро дякуємо йому та працівникам фонду, а також
міському голові Олексію Момоту – за підтримку у
проведенні акції та президенту БФ «Святої Ольги»
Володимиру Малишеву – за постійну турботу.
Доброта – мова, якою німі можуть говорити, а
глухі – чути…

Громадський бюджет Вишгорода!
Реєстр поданих проектів!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету
Громадський бюджет Вишгорода – це
платформа реалізації ідей для покращення
нашого міста. У рамках цього Проекту будь-який
житель міста може подати проект, пов’язаний
із покращенням життя в місті, взяти участь у
конкурсі, перемогти у голосуванні і спостерігати
за тим, як його проект реалізують за бюджетні
кошти. Цьогоріч проекти подавались до 01 серпня 2018 року. Строк подання
проектів добіг кінця! Проекти подано:
1. Майстерня мистецтв або фортепіанний клас Ірини Сторожук.
2. Дискотека під відкритим небом «MOON LIGHT».
3. Вигульно-тренувальний майданчик для собак DOG FRIENDLY UPTOWN.
4. Допомога міської ради батькам у вихованні дітей шкільного віку.
5. Скеледром.
6. Міні-футбольне поле для малечі.
7. Безпечний дитячий майданчик.
8. Скульптурна експозиція «Вишгород — спіраль часу».
9. Творчі сезонні вечори «Талант поза часом».
Дякуємо авторам та всім активним учасникам! Наразі триває розгляд поданих
проектів профільними відділами міської ради та членами Номінаційного комітету,
а зовсім скоро розпочнеться голосування за проекти, які подані відповідно до
встановлених вимог. Детальніша інформація про проекти та пункти голосування
буде повідомлена згодом.

Доброта – мова, якою німі можуть говорити…

ФОТО — Тетяна САНЖАРА, спеціально для «Вишгорода»

Тема

Вишгород
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Щирі вітання усім із подвійним святом!
Іван БУРДАК, почесний громадянин
Вишгородського району,
м. Вишгорода, перший заступник
голови Вишгородського
райвиконкому із 1973-го по 1980-й рр.
24 серпня наша рідна Вишгородщина святкуватиме День Незалежності та
45-річчя утворення району. Хочу теплими словами згадати патріотичний подвиг моїх колег — організаторів району і — насамперед! — усіх земляків, які виконали високе відповідальне завдання державних органів
влади зі створення району і формування районного центру.
Із різних куточків України за рішенням республіканських
відомств прибули досвідчені фахівці і з «чистого листа» активно включилися до складної і надто відповідальної роботи,
не маючи житла, належних побутових умов, службових приміщень, але маючи велике бажання творити нову історію перспективного району.
З гордістю називаю поіменно моїх шановних колег-першопрохідців — керівників райвиконкому, райкому партії, управлінь,
відділів і служб, місцевих рад — В. І. Буткевич, В. І. Дзюбко, М. Т.
Ткачук, П. І. Москаленко, В. В. Шариков, М. А. Власенко, В. А. Ласкаржевська, С. Л. Васильєва, І. І. Сторожик, М. Ф. Гребенюк, П. В.
Дворяк, В. А. Рябець, В. В. Климик, В. О. Мартинов, С. О. Клебан,
С. І. Сідненко, А. Й. Свердлюк, В. М. Поліщук, Ф. Н. Котова, О. П.
Голобородько, Г. Ф. Костенко, П. І. Дідковський, М. С. Чередніченко, В. П. Демчук, М. Ф. Ласкаржевський, А. І. Головенько, А. С.
Ковальчук, М. В. Мещеряков, М. П. Плашенков, М. Г. Середа, В.
Я. Іванча, Б. М. Кебкало, М. П. Білоус, А. І. Хорошок, А. Я. Яцюк,
П. Н. Дусь, В. В. Карпенко, О. Т. Когут, А. П. Гірченко, Т. І. Дегтяр,
К. І. Олійник, О. Д. Клименко, С. К. Поштарний, З. О. Поліщук, М.
Н. Цуркан, М. І. Кирієнко, О. К. Приходько, О. В. Волкотруб та інші.
Багатьох уже нема з нами. Світла їм пам’ять…
Плідна праця Вишгородщини увінчалась високим досягненням — у 1977 році район увійшов у першу п’ятірку районів
Київської області по основних показниках соціально-економічного розвитку.
Здобутки працівників сільського господарства в галузях
рослинництва, тваринництва, птахівництва були відзначені
високими державними нагородами. Флагманами аграрнопромислового комплексу району по праву стали радгоспи ім.
Васильєва (Л. В. Фастов), ім. Ватутіна (А. М. Римарчук), Ди-

Бліц-опитування
(Початок на стор. 1)
Віримо, твердо переконані, що із часом
подолаємо негаразди, дамо гідну відсіч зовнішнім ворогам, викорінимо в усіх ешелонах
влади корупцію і в країні нарешті восторжествує справедливість, а головним мірилом
суспільства стане закон для усіх і кожного. Все
це буде, тільки потрібно нам докласти до цього
ще дещицю зусиль, і тоді, як писав видатний
поет Максим Рильський:
«Настане день, настане час —
І розіллється знов медами
Земля, що освятив Тарас
Своїми муками-ділами,
Земля, що окрилив Тарас
Громовозвукими словами».
Зі святом вас, дорогі земляки!
Алла ПЕТРОВА, мешканка Вишгорода:
— У святковий день зазвичай вітають і
бажають. Хочеться побажати своїй країні найголовнішого на сьогодні: рівності всіх перед
законом та невідворотності покарань за його
порушення. Без цього жодного просування до
нормального суспільства, успіху жодних реформ не буде. Та й повноцінної держави не
буде, якщо в державі не працюватиме справжня судова система.
Лідія, пенсіонерка:
— Досить уже вивозити бурштин і ліс та випроваджувати молодь за кордон, а нас, старше покоління, — на цвинтар! Зичу очільникам
України, владі усіх рівнів — ставитися до людей за Біблією — так, як хочеш, аби ставилися
до тебе. Хай спробують прожити на пенсію 1,5
тис. грн — тоді поговоримо.
Наталя РУДЬКО,
директор Вишгородського
районного територіального
центру соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг):
— Миру всім — у суспільстві і у наших душах. І більше уваги до самотніх, недужих, усіх,
хто потребує турботи.
Олександр, студент, 25 років:
— У місті має бути більше доступних
спортзалів для молоді та всіх охочих. І одного
стадіону для Вишгорода, що стрімко розвивається, — замало: потрібно у кожному кварталі
зробити — для дітей і дорослих. І філіали вишів
і коледжів можна було би у Вишгороді організувати, як от ліцеїсти старших курсів після закінчення навчання вступали до Політехнічного.
Петро Варфоломійович,
ветеран праці:

мерський (І. Г. Вільчинський), Козаровицький (М. П. Гончар).
Велику допомогу району у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення, соціального розвитку надавали
трест «Південатоменергобуд» (О. Д. Яковенко), Каскад Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС (А. А. Мілютін), управління
«Гідромонтаж» (О. І. Проскуркін), Завод ЗБВ (Ю. І. Колесник),
Київське будівельно-монтажне управління (В. М. Михайловський), ПМК-1 тресту «Спецриббуд» (М. П. Буглак), управління захисних споруд (М. М. Іщук), ПМК-43 (В. О. Степанечко),
управління МТП гідроенергетиків (Г. І. Панченко) та інші.
За перші сім років діяльності в районі було побудовано 6
шкіл, відкрито міжшкільний навчальний комбінат, введено в
експлуатацію 5 дитячих садків, побудовано 2 будинки побуту,
відкрито в селах 17 фельдшерсько-акушерских пунктів, 25
комплексних приймальних пунктів служби побуту, 17 магазинів райспоживтовариства (Л. В. Фесюк, В. М. Шум’яков), ВРП
будівництва Київської ГЕС (О. І. Серебряков, Г. С. Кисіль), 2
ресторани, кінотеатр, 11 бібліотек, побудовано автомобільних
доріг із твердим покриттям — 250 км, введено в експлуатацію
АБЗ, розпочато будівництво у Вишгороді Центральної районної лікарні, побудовано у Вишгороді адмінбудинок для районних і міської органів влади, а також будівлі для міліції, райвійськкомату, суду, прокуратури, служби безпеки, держбанку.
Одна із головних проблем Вишгорода, яку вирішувало районне керівництво разом із керівниками Гідроенерговузла, — це відселення 830 сімей будівельників ГЕС і ГАЕС з тимчасового житла
(бараків, вагончиків) у дев’ятиповерхівки на вул. Н. Шолуденка.
Приємно бачити, як сьогодні цілеспрямовано райдержадміністрація і районна рада займаються розвитком району в
умовах децентралізації, удосконалення форм і методів місцевого самоврядування, пошуками реальних шляхів реалізації
багатообіцяючих державною владою реформ при недосконалому законодавстві. Народ, на жаль, до кінця не розуміє цих
нововведень і надіється на щось інше — на перехід влади з
рук так званих «слуг народу» до рук самого, по суті, безправного народу. Для цього потрібно міняти суспільно-політичний
лад у країні: переходити від капіталізму з хижим лицем до народного економізму. Майбутнє — за ним!
Щиро, від душі і серця вітаю моїх дорогих колег — будівничих району і шанованих моїх земляків із великими святами —
Днем Незалежності і 45-річчям району. Бажаю всім святої віри
в нашого Високого Творця, у щасливе, мирне, світле майбутнє
нашої країни!
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Почин, вартий наслідування
Микола ПРИБЕРЕЖНИЙ
Ім’я професора Київського національного університету
імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука добре відоме у широких колах поціновувачів історії не тільки в Україні,
а й у всьому світі. Його наукові дослідження, наполегливі
пошуки в архівах дозволили багатьом пізнати правду про
наше минуле, про те, якою ціною здобули ми незалежність.
Наукові праці видатного вченого (а їх налічується понад
120!), на жаль, ще не стали доступними для широкого кола
читачів. Заповнити цю прогалину певною мірою взялися небайдужі, патріотично налаштовані люди, які вирішили за власний кошт придбати для шкільних та сільських бібліотек міста і
району підбірку книг Володимира Сергійчука.
Так, з метою поліпшення навчально-виховного процесу та
поглиблення знань учнів у царині історії для шкільних бібліотек Вишгорода депутати міської ради Валерій Виговський,
Олександр Семенов, Володимир Лісогор, підприємець Микола Коваль, а також голова профкомітету Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС Олександр Цимбалюк придбали науково-популярні твори професора В. Сергійчука про утвердження нашої
державності, етнічні межі і державний кордон України, життя
видатних співвітчизників, трагічні сторінки Голодомору й депортацій нашого народу, визначні події.
Їхній почин підтримали окремі підприємці населених пунктів району, а також сільські голови Лютежа, Нових і Старих
Петрівців, Глібівки, Катюжанки, Новосілок, Пірнова, Воропаєва і деяких інших сіл, які вишукують можливість долучитися
до цієї акції.
Сподіваємося, ініціативу підтримають і в інших населених
пунктах району, де завдяки меценатам комплект книг відомого вченого знайде місце на полицях місцевих бібліотек.
Водночас хочеться висловити переконання, що ознайомлення з цими творами сприятиме патріотичному вихованню
підростаючого покоління, прищепленню йому почуття любові
до рідної землі, гордості за свою державу і її синів та дочок,
які в різні часи вкрили себе невмирущою славою у боротьбі
за волю і процвітання України, отримали всесвітнє визнання
за свої відкриття і досягнення у науковій, технічній та гуманітарній сферах.

Незалежний погляд на Незалежність
— Мрію, аби наші дрібні чиновники не вважали себе вершителями долі та носіями Незалежності, а із цієї річниці почали не просто
носити вишиванки, а ставитися до відвідувачів
по-людськи.
Ольга Борисівна,
донька учасника війни:
— Хочу побажати, аби реформи набрали
людського обличчя. Майже доба знадобилася
мені, аби шпиталювати мою стареньку маму у
край важкому стані. Двічі привозили її до лікарні, доки нарешті поклали на лікарняне ліжко.
Хочу нагадати молоді і людям середнього
віку, надто — медикам: ви теж постарієте і на
собі відчуєте біль і образу від відсутності уваги.
Попри всі інструкції залишайтеся людьми — і
це вам зарахується.
Ольга Прокопівна, вишгородянка:
— Мріємо, щоби закінчилася війна та припинили красти і зловживати держчиновники.
Не вивозьте держмайно у офшори, сумлінно платіть податки, то й зарплата, і пенсія будуть нормальними. Не треба буде ані субсидії,
ані пільг.
Іще хочу побажати нардепам та очільникам «Нафтогазу» тощо — зарплату на рівні
тієї, яку отримують лікарі чи вчителі.
Г. Т., родич учасника війни на Сході:
— Чому для забудовників ділянки знаходяться, а учасників АТО поділили на «білих» і
«чорних»?
Тетяна МОСКАЛЕНКО,
мама особливої дитини:
— Спасибі всім, хто до цього долучився,
— за дитячий майданчик біля школи «Надія»,
зроблений за кошти громадського бюджету.
Але… Оскільки ця територія відкрита для усіх,
то ввечері, а то й удень там часто засідають дорослі напідпитку тощо. Тож особливим діткам
не завжди вдається там побавитися.
Пропоную такі спортивні комплекси робити закритими — наприклад, на території
школи «Надія» або реабілітаційно-оздоровчонавчального центру, який уже давно напрошується бути зведеним у Вишгороді.
Особливих діток на Вишгородщині — чимало. Раніше вони ховалися вдома. А тепер
стають невід’ємною частиною нашого суспільства. Тож варто подбати про їхню безпеку,
тому що суспільство іще не готове до сприйняття «не таких, як усі». Маю чимало контактів
батьків особливих дітей, і ми давно готові до
зустрічі з місцевою владою, благодійниками,
меценатами та розумними творчими людьми,
які вміють думати про всіх і на перспективу.
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Марія СТЕПУРА,
55 років загального трудового стажу:
— А у мене зовсім несвятковий настрій.
Бо ми таки «незалежні» — від МВФ, зарплат,
пенсій, цін, послуг, медобслуговування та нормального життя. І час покаже, хто кому ворог,
а хто — друг.
Андрій і Надія, 30 і 35 років,
фрілансери:
– Вишгород гідний бути місцем паломництва і туристичною меккою, стати другої Софіївкою. Це ж курортна місцевість! Якщо облаштувати низку парків і скверів, теренкури по
схилах і ярах, та ще й велодоріжки по всьому
місту і по зелених зонах – буде класно! Активна забудова та транспортний потік по місту
збільшуються щодня. А очільник Київщини О.
Горган – великий прихильник велоспорту. Хай
посприяє, аби Вишгород став пілотним проектом велосипедного міста. Отакі наші побажання до свята.
Валентина УСАТЮК, вчителька:
— Прочитали про ринок, що незабаром
з’явиться на вул. Набережній у Вишгороді.
Буде він по-справжньому народним, якщо зробити стоянку для автівок, міні-автостанцію, аби
з Лівого та Правого берега із сіл люди могли
приїхати. Непогано би і зупинку дизель-потягу
на Київ-Петрівку (чи то пак — Почайну) на тій
же Комсомольській (чи як вона тепер називається?) зробити.
Газеті ж «Вишгород» побажаю зачіпати більше гострих тем, надавати протилежні
думки, звіти відповідальних осіб. Бо на кожній
сторінці — суцільне свято, а, між тим, є чимало
проблем у місті, які треба висвітлювати.
Галина ОРЛЕНКО,
викладач, активна учасниця
«Теплих вечорів», які з успіхом
проходять у нашому місті:
— Дитячих майданчиків — по місту чимало, а от для літніх людей треба спорудити у
Вишгороді щось на кшталт літнього кіно/театру
(крита сцена + амфітеатр лавочок навколо) та
кав’ярні (як у Львові) — для спокійного спілкування під класичну музику, творчих зустрічей
тощо.
Христина,
молодий фахівець, 26 років:
– Ми дуже раді, що живемо у молодій
країні, народилися не у «совку», та хотілося
б і перспектив для молоді. Житло далеко не
всі молоді фахівці можуть придбати, тож у
будівництві треба закладати і таку соціальну
складову, як квартири для бюджетників. Друге

важливе питання – школи, дитсадки, стадіони,
місця дозвілля та гуртки для дітей і молоді.
Третє – інженерна інфраструктура, насамперед транспорт (по місту, району і сполучення із
столицею). Мене на роботу довозить чоловік,
а як доїжджають із сіл інші – так званим громадським транспортом за цінами маршрутних
таксі? Впевнена, що справитися з цією проблемою можна, було би бажання у відповідальних
осіб, які зобов’язані цим опікуватися за посадою.
Т., батько двох дошкільнят:
– У Вишгороді ми не так давно. Часто гуляємо в центрі – на дитячому майданчику та біля
пам’ятника Борису і Глібу – там дітям гарно на
самокатах і велосипедах кататися. Прошу адміністрацію звернути увагу на хащі, які обернули на туалет. Звісно, це наслідок поганого
виховання тих, хто тут «зависає» вечорами
напідпитку (поруч, за поштою,– туалет). Але ж
прибирати треба.
Ібн Сіна, 66 років,
та Павло, 70 років, працюють:
– Незалежність – гарна кістка для певної
категорії людей. Був у 1991 р. на Сорочинському ярмарку якраз у ці дні, щось там ніхто
не відзначав цю подію. Щоправда, ми тоді не
розуміли нічого, крім СРСР, не знали, як воно
буде. А тепер… Яка незалежність, якщо все
вирішує МВФ?!.
Та й реформи – сумнівні. У медицині, наприклад, слід повернути систему Семашка
(Британія за нею працює, щоправда, 50 на 50).
Тетяна,
мама донечки-дошкільняти:
– Записалися до дитсадка на четвертий
день після народження. Та з якихось причин –
за датою народження чи що – цього року до
групи не потрапили. Побажання до свята міській владі – думати більше про дитсадки, школи
та робочі місця для молоді, спортивну інфраструктуру.
Галина, корінна вишгородянка:
– Україна завжди славилась мудрими діячами, які ніколи не вели загарбницьких війн.
Якщо були війни – то лише визвольні. А що
маємо ниньки? За словами геніальної Ліни
Костенко:
«І жах, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні – ми, а завтра – ви».
У День Незалежності зичу нам усім, аби не
було війни і життя в Україні було спокійним, а
це насамперед – економічна стабільність.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 2 7 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:30, 21:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
22:45 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:10 Т/с «Команда»
14:05 Х/ф «Кiборги»
16:20 Х/ф «Загнаний»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40 Т/с «Касл-6»
23:25 Х/ф «Вуличний
воїн»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:20 Д/ц
«Спiльноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:55, 22:45 Д/ц
«Неповторна природа»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:45 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:20 Фольк-music
16:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
20:10 Д/с «Жива
природа»
20:30 Посттравматичний
синдром
21:45 Д/с «Таємницi
людського мозку»
23:45 #МузLove з Любою
Морозовою

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Затемнення»
23:30 Х/ф «Потрошителi»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Джастiн та

ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15
Ранок.»Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

лицарi доблестi»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:25 МастерШеф
11:10 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Хата на тата
23:35 Один за всiх
НТН
6:10 Х/ф «Казка про жiнку
та чоловiка»
08:00 «Свiдок. Агенти»
08:35 Х/ф «Пiд прицiлом
кохання»
10:35 «Україна вражає»

11:30 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок
на НТН»
14:30 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Коломбо»
21:10 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:29 Kids Time
06:50 М/ф «Синбад:
Легенда семи морiв»
08:30 Х/ф «Погана
компанiя»
10:50 Х/ф «Без почуттiв»
12:50 Х/ф «Нiчого
втрачати»
14:50 Х/ф «Iнфоголик»
16:40 Х/ф «Вiдпадний
препод»
19:00 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
21:20 Х/ф «Вiдпадний
препод 3»
23:30 Х/ф «Механiк»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:15 Нашi
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:50 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Як працюють
мiста»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
ІНТЕР
6:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «За двома
зайцями»
12:25 «Великий концерт
«Україна вiд А до Я»
16:10 «Чекай на мене.
Україна»
18:00 «Стосується
кожного»
19:00 Д/п «Програма, яка
змiнює життя»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:25 Т/с «Лiлiї»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi.
Дайджест
11:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Х/ф «Гарлi
Девiдсон та ковбой
Мальборо»
17:00 Х/ф «Полiцейська
академiя-7. Мiсiя у

Москвi»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Нюхач»
22:55 «На трьох»
23:55 Х/ф «Сiчнева
людина»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна

В IВ Т О Р О К , 2 8 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:30, 21:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
22:35 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
2+2
8:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:20 Х/ф «Некерований»
15:20 Х/ф «Унiверсальний
агент»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-3»

21:40, 23:25 Т/с «Касл-6»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:25 Д/ц
«Спiльноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:55, 22:45 Д/ц
«Неповторна природа»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:45 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
21:45 Д/с «Таємницi
людського мозку»
23:45 #KiноWALL з
Сергiєм Тримбачем
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 04:10 Зiрковий
шлях
10:30, 04:40 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Затемнення»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:15, 19:55, 22:45
МастерШеф
11:15 Т/с «Анатомiя Грей»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
23:45 Один за всiх
НТН
6:00 Х/ф «Жiноча робота

з ризиком для життя»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Алмази для
Марiї»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:25 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:10 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09, 08:29 Kids Time
07:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:30 Половинки
13:00 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
18:00 Шоу Оля
19:00 Хто проти
блондинок
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Блейд»
00:20 Х/ф «Нiчого
втрачати»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
08:45 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:15 Нашi
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:50 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:30 Речовий
доказ
ТРК «КИїВ»
7:00 «Таємнича свiтова
вiйна»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Як працюють
мiста»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Мумiї, що ожили»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
6:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Гречанка»
13:00 Х/ф «Час
вiдпочинку iз суботи до
понедiлка»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного» Спецвипуск
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:25 Т/с «Лiлiї»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 04:30 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:15 Антизомбi
12:05, 13:20 Х/ф «Сiчнева
людина»
12:45, 15:45 Факти. День

14:25, 16:20 Дизель-шоу
17:25, 21:30 Т/с «Нюхач»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 «На трьох»
23:55 Х/ф «З життя
таємих агентiв»
5 КАНАЛ
06:50, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Полiграф
23:00 «За Чай.com»

СЕ РЕДА , 2 9 С Е Р ПНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:30, 21:35 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
22:40 Х/ф «Любов зла»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «День, коли
Земля зупинилася»
15:20 Х/ф «Iкар»

19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-6»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:55 Д/ц «Неповторна
природа»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:45 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Спецпроект до
рiчницi Iловайської
трагедiї
21:45 Д/ф «Вiйна химер»
23:45 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Затемнення»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Русалонька»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
5:55, 20:00, 22:45
МастерШеф
11:15 Т/с «Анатомiя Грей»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»

23:40 Один за всiх
НТН
6:55 Х/ф «Добрi намiри»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:20 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20, 18:00 Шоу Оля
09:20 Половинки
13:10 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
19:00 Кохання на

виживання
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Блейд 2»
00:10 Х/ф «Блейд»
МЕГА
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:15 Мiсця сили
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:50 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мумiї, що
ожили»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Таємницi мумiй»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Гречанка»
13:00 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:25 Т/с «Лiлiї»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:00, 17:30, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:10, 13:20 Х/ф «З життя

таємих агентiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:50 Скетч-шоу «На
трьох»
00:00 Х/ф «Божевiльня»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»

Ч Е ТВЕ Р , 3 0 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:30, 21:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
22:45 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:00 Х/ф «Термiнова
доставка»
19:25 ЛЄ «Лейпциг»»Зоря»

21:25, 23:15 Т/с «Касл-6»

Вергелiсом

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:25 Д/ц
«Спiльноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:00 Хто в домi хазяїн?
10:55 Д/ц «Неповторна
природа»
11:55 Енеїда
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:45 Лайфхак
українською
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 «Мустафа»
23:45 #NeoСцена з О.

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Затемнення»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

будиночок бiля моря»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
00:05 Один за всiх

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Зорянi
таляри»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 2

НТН
7:00 Х/ф «Шкiра»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:40 «Речовий доказ»
15:55, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:20 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»

СТБ
6:45 МастерШеф
11:10 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Здамо

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10, 18:00 Шоу Оля
09:10 Половинки

13:10 Т/с «Ми такi!»
17:00 Заробiтчани
19:00 Хто зверху?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Блейд: Трiйця»
00:10 Х/ф «Блейд 2»
МЕГА
08:10 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:15 Пiдроблена iсторiя
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:50 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:30 Речовий
доказ
ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»

09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Таємницi мумiй»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Гречанка»
12:50 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:25 Т/с «Лiлiї»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:35, 21:30 Т/с
«Нюхач»
12:15, 13:20 Х/ф

«Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:40 «На трьох»
23:50 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична година
23:00 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

23 серпня

2018 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 22:25, 00:35 «Лiга
смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
19:25 Х/ф «Погоня»
21:10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилася»
23:10 «Змiшанi

єдиноборства. UFC FN
Gaethje vs. Vick»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:25 Д/ц
«Спiльноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:00 Хто в домi хазяїн?
10:55 Д/ц «Неповторна
природа»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:45 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Перша шпальта
21:45 «Батурин. Ренесанс
Незалежностi»
23:45 Як дивитися кiно

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
12:20 Х/ф «Її серце»
14:20, 15:30 Т/с «Будинок
Надiї»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Паперовi
квiти»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
7:00, 08:15 Ранок. «Новий
день»
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Герцог»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
13:00 Країна У
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 5:
Курс на зiткнення»
22:45 Х/ф «Пiдняти
перископ»
СТБ
6:55 Х/ф «Вам i не
снилося»
08:50 Х/ф «Жереб долi»
13:00 Х/ф «Тiльки не
вiдпускай мене»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»
19:55 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум

19:00 Топ-модель
22:20 Кохання на
виживання
00:20 Х/ф «Не дихай»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Один шанс iз
тисячi»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00
«Свiдок»
12:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:40 «Речовий доказ»
15:55, 16:55 «Легенди
карного розшуку»
21:10 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:15 Свiдок
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Африканськi рiчки:
дари дощiв
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:15 Пiдроблена iсторiя
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00, 21:50 Битва
рибалок
17:50, 22:50 У пошуках
iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45, 00:30 Речовий
доказ

НОВИЙ КАНАЛ
7:10, 18:00 Шоу Оля
08:10, 21:30 Київ вдень
та вночi
11:10 Хто зверху?
17:00 Заробiтчани

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мумiї, що
ожили»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

23:00 «Вiрю не Вiрю»

«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Таємницi мумiй»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Гречанка»
12:50 Х/ф «Коли настає
вересень...»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Дiм, милий
дiм!»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Навколо М»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Бєдняков+1»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10, 17:40 Т/с «Нюхач»
12:15, 13:20 Х/ф
«Бездоганна репутацiя»

12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20, 21:30
Дизель-шоу
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:000 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»

СУБОТА, 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:40 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Життя без обману»
11:25 «Свiтське життя.
Дайджест 2018»
12:40 Х/ф «Iнша жiнка»
16:30, 21:45 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:10 «Неминуча вiйна»
00:00 «Свiтське життя
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
15:10 Х/ф «Некерований»
17:10 Х/ф «Морський
пiхотинець»
19:00 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
20:55 Х/ф «Морський
пiхотинець-3: Тил»
22:40 Т/с «Величний
Джо»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
10:05 «Вiдкривай Україну
з Суспiльним»
10:30 Чудова гра
11:00, 22:10 Сильна доля
12:00 Х/ф «Генрiх VIII» 1 с.
14:20 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:25, 23:10 Д/ц
«Незвичайнi культури»
16:35 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
18:55 Д/ц «Неповторна
природа»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:50 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:15 Зiрковий шлях
09:10, 15:20 Т/с
«Затемнення»
17:00, 19:40 Т/с «Настане
свiтанок»
21:45 Х/ф «Її серце»
23:45 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00 Концерт
11:25 «Подiї» вересня
12:15 «Ехо України»
13:15 Прямий ефiр
14:15 «Споживач»
15:10, 16:10 Прямий ефiр
17:00 «Полiтична кухня»
18:15 «Культурна
дипломатiя»
19:00 «Вiн i Вона»
20:00, 23:00 «МЕМ»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:20 М/ф «Король
Сафарi»
12:50 Х/ф «Русалонька»
14:00 Чотири весiлля
17:30 Х/ф «Пiдняти
перископ»
19:00, 20:30, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 21:00, 22:30, 23:30
Країна У
20:00, 21:30 Казки У
23:00 Казки У Кiно
СТБ
6:10 ВусоЛапоХвiст
07:45 Караоке на Майданi
08:45 Все буде смачно!
10:50 Зваженi та щасливi
14:10 Цiєї митi рiк потому
16:10 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:50 Т/с «Здамо
будиночок бiля моря»

7:10 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
08:50 Х/ф «Останнє
полювання»
10:20 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:30 «Склад злочину»
17:10 «Таємницi
радянського дефiциту»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «За двома
зайцями»
21:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
22:30 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
00:30 «Таємницi
кримiнального свiту»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Х/ф «Вiдпадний
препод»
09:00 Шоу Оля
13:00 Хто проти
блондинок
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Бебi-бос»

15:15, 16:15 Прямий ефiр
17:00, 20:00 «Кисельов.
Авторське»
19:00 «МЕМ»
23:00 «Свiтськi хронiки»

13:05 МастерШеф
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:20 Х-Фактор

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
12:45 Х/ф «Бiбi та Тiна»
14:00 Чотири весiлля
17:20 М/ф
«Льодовиковий перiод 5:
Курс на зiткнення»
19:00, 20:30, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 21:00, 22:30, 23:30
Країна У
20:00, 21:30 Казки У
23:00 Казки У Кiно

НТН
6:10, 09:00 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
11:00 Х/ф «За двома
зайцями»
12:35 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14:05 Х/ф «Оцеола»
16:10 Х/ф «Полум’я»
19:00 Х/ф «Iнтердiвчинка»
22:00 Х/ф «Незаперечний
- 3»
23:55 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»

18:50 Х/ф «П’ята хвиля»
21:00 Х/ф «Дивергент»
23:50 Х/ф «Керрi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Прихована
реальнiсть
09:10 Фантастичнi iсторiї
10:00, 18:30 У пошуках
iстини
11:40 Великi танковi
битви
13:30, 21:00 Суперзаводи
16:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
00:00 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт
«Приречений на любов»

16:20 «Ректор»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Служба порятунку»
17:30 Х/ф «Безiменний
король»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:10 «Ух ти show»
12:10 М/ф «Воруши
ластами 2»
14:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:15 Х/ф «Моє велике
грецьке весiлля 2»
ІНТЕР

6:45 «Мультфiльм»
07:10 «Чекай на мене.
Україна»
08:45 Х/ф «Чотири нуль
на користь Танечки»
10:30 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
14:30 Х/ф «Невловимi
месники»
16:10 Х/ф «Дiм, милий
дiм!»
18:10 Х/ф «Пiвзахисник»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Концерт О.
Винника «Я не втомлюся»
23:00 Т/с «Шкiдливi ради»
ICTV
09:30 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи-2
11:45 Особливостi
нацiональної роботи-3
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:20 Х/ф «Чорна дiра»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

20:05 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
22:15 Х/ф «Рiддiк»
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, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ, 2 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 «Неминуча вiйна»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00, 11:15 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
12:30 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
15:00 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
17:30 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:00 «Лiга смiху 2017»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
11:10 Х/ф «Морський
пiхотинець»
13:00 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»
15:00 Х/ф «Пiсля шторму»
17:05 Х/ф «Храм черепiв»

19:20 7 тур ЧУ по футболу
«Динамо» - «Карпати»
21:25 Х/ф «Погоня»
23:10 «ПРОФУТБОЛ»
00:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
210»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:35 Х/ф «Генрiх VIII» 1 с.
11:30 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
12:40 Енеїда
13:40 Д/ц «Китайський
живопис»
14:20 Фольк-music
15:30, 22:50 Д/ц
«Незвичайнi культури»
16:35 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
18:55, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
20:00 Промiнь живий
22:05 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком

23:50 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
08:45 Х/ф «Якби да каби»
10:50 Т/с «Настане
свiтанок»
14:45 Х/ф «Паперовi
квiти»
16:45, 21:00 Т/с «Бабка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:20 Т/с «Випробування
вiрнiстю»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:10 «Вiч на вiч»
10:00, 18:10, 21:00 THE
WEEK Мiжнародний огляд
тижня
11:00, 22:00 «Вiн i Вона»
12:10 «Споживач»
13:15 Прямий ефiр

СТБ
6:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:15 Х/ф «Вам i не
снилося»
09:05 Все буде смачно!
10:00 Караоке
на Майданi
11:00 Хата на тата

До Дня міста та 45-річчя
з дня створення району

Прощавай, Вишгородський районе, або
Ще півстоліття до історії про Вишгород
Анатолій МИСЬКО, свідок епохи, краєзнавець,
почесний громадянин міста
Якщо без зайвих штампів, то Вишгород на початку 60-х років ХХ століття був майже в такому стані, як його залишила
княгиня Ольга у ІХ столітті, а вона стала тут господарювати
вже після Гатила (Аттіли).
Окрім, мабуть, побутової електрифікації та земської чи церковно-приходської школи і церкви на Ольжиній горі все було,
як колись. Побудова ж місцевої гідроелектростанції корінним
чином змінила сутність вишгородського буття. Утворився район!!!
На порозі — 45-річчя Вишгородського районного центру.
Тож дещо про те, що було, що сталося і як воно тепер: здогадки, роздуми, легенди…
Детальніше чит. на сайті газети

НОВИЙ КАНАЛ
6:59 Kids Time
07:00 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
09:10 Х/ф «Вiдпадний
препод 3»
11:30 М/ф «Фердинанд»

13:30 Х/ф «П’ята хвиля»
15:40 Х/ф «Дивергент»
18:30 Х/ф «Iнсургент»
21:00 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана»
23:20 Х/ф «Злиття двух
мiсяцiв»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Прихована
реальнiсть
09:10 Фантастичнi iсторiї
10:00, 18:30 У пошуках
iстини
11:40 Великi танковi
битви
13:30, 21:00 Суперзаводи
16:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
00:00 Скептик
ТРК «КИїВ»
7:45 «Вулкан у прямому
ефiрi»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00 «Телемаркет»

ПРОДАМ електроплиту б/в, 1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28
Потрібні ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на завод вхідних дверей.
с. Новосілки Вишгородського р-ну.
З/П – 12-15 тисяч.
Тел: (093) 181-77-07, Олексій
Потрібні на постійну роботу:
маляр, помічник маляра
порошкового фарбування.
Гарантуємо стабільну гідну заробітну
плату. Можливе працевлаштування
без навичок роботи.
Тел: (097) 414-15-15, Руслан Іванович
ПРОДАМ чоловічий костюм
(темний) новий, р. — 53/3.
Тел: (093) 03-58-169, Ольга

13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Euroshow» М.
Поплавського»
15:55 «Ювiлейний
концерт гурту «Фрiстайл»
18:10 Х/ф «Моє серце
належить тобi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Одного разу у
Францiї»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Смертельне
полювання»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 «Ух ти show»
10:45 М/ф «Воруши
ластами 2»
12:20 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

00:40 «Вечiрнiй
квартал»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Любочка»
08:00 «Удачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:10 Х/ф «Далi нiкуди»
14:10, 20:30 Т/с «Друге
життя»
20:00 «Подробицi»
23:10 Х/ф «Ой,
мамоньки!»
ICTV
7:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф «Чорна
дiра»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
16:20 Х/ф «Рiддiк»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Шерлок
Холмс»
23:10 Х/ф «Шерлок
Холмс-2: Гра тiней»
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, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:15, 23:15 Про вiйсько
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
15:20 П’ятий поверх
17:25 Компанiя героїв
19:10 Стоп корупцiї!
21:40, 03:00 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

МАШИНІСТ
ПРЕСУ-ГРАНУЛЯТОРА,
СЛЮСАР, КОЧЕГАР
на виробництво деревних пелет
Вахтовий метод роботи
у Київській області.
Надається житло, харчування,
оплачується проїзд

ВИМОГИ:
без шкідливих звичок,
готовність працювати
на результат

067-323-57-00

P. S.

ВОЛЯ
ЗДАТНА ЗМІНИТИ
НАВІТЬ ЛІНІЇ
НА НАШИХ ДОЛОНЯХ

8

23 серпня

Афіша

БЕЗКОШТОВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
26 СЕРПНЯ
НЕДІЛЯ
17:30

Вечір маленьких патріотів
— Вікторина «Україна найкраща».
— Конкурс малюнка «Я люблю Україну»
з призами для переможців.
— Активні ігри.
— Ігри з мильними бульбашками.
Частування дітей смачним короваєм.

А також щосуботи та щонеділі об 11:00 — зарядка вихідного дня з іграми та розвагами.

2 ВЕРЕСНЯ
НЕДІЛЯ
17:30

Мозаїка

2018 року

Прощавай, літо! Привіт, рідна школо!
Інтелектуальний квест до Дня знань «Вечір Шерлока Холмса»
з іграми та змаганнями. Призи — гарантовані!
Традиційне прощання з літом — запуск повітряних ліхтариків.

Парк «Галявина казок», вул. Шкільна. 097-6427207, www.happy-club.com.ua
Заходи проводяться за сприяння Вишгородського міського голови О. В. Момота

Із святом під державними
і визвольними прапорами!
Валентина ПАРЧУК,
голова фракції ВО «Свобода»
у Вишгородській міській раді
23 серпня майже вся Україна замайоріє державними і червоно-чорними знаменами — символом визвольної боротьби українців за свою незалежну державу.
І ми теж близькі до цього: Вишгородська
міська рада прийняла рішення звернутися до Вишгородської
районної ради щодо підняття червоно-чорного прапора на
флагштоку біля адмінбудинку.
Із Днем Незалежності, дорогі земляки! Шануймо славне
минуле та будуймо гідне майбутнє нашої держави у світовій спільноті! Слава Україні!

Із 80-річним ЮВІЛЕЄМ ВІТАЄМО Олександра Івановича ДРОБАХУ —
почесного громадянина м. Вишгорода, поета, письменника, автора численних збірок, книжок, резонансних статей про актуальні проблеми сучасності,
беззмінного голову районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», члена Національної Спілки письменників України, родоначальника
всіх прогресивних національно-визвольних — у районі, місті — рухів і революцій, визначного вчителя філології, великого патріота своєї Батьківщини,
невтомного дослідника-науковця.
Друже-побратиме, 25 серпня ц. р. прийми найщиріші побажання добра,
здоров’я, натхнення, нових звершень заради світлого майбуття! З роси і
води тобі до 100 років!
Від районної організації
Конгресу Українських Націоналістів — Леонід Буткевич,
Валерій Сидорчук, Василь Катузяк, Микола Юречко
Найщиріші ВІТАННЯ з ЮВІЛЕЄМ
маестро Віктору ТУРОВСЬКОМУ!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі.
Ось і загорілась ювілейна свічка
На Вашому святковому столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття дуже довгий вік.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм.
Щасливим буде
хай наступний кожен рік!
З повагою

співочий колектив «Золотий вік»,
директор районного
територіального центру Наталія РУДЬКО,
Галина МАКАРЕНКО, друзі

У ці святкові дні – слушна нагода
замислитися кожному про те, що таке
справжній патріотизм. Вважаю, що це
насамперед — активна громадянська позиція всього суспільства.
Коли згори не здатні врегулювати ситуацію в державі, треба країну доводити до ума, починаючи знизу. Дуже багато
залежить від нас усіх на місцях, і не лише від депутатів, які
мають захищати насамперед інтереси громади, а й від самих
громадян.
Шановні вишгородці! Не будьте байдужими, не бійтеся обстоювати свої права! Сили вам, наснаги та міцної віри.
Із святом!

Продам новий будинок у с. Новосілки.
Ціна — 950 000 грн. Торг.
Тел: (093) 059-94-59, (067) 711-11-81

27 серпня святкуватиме свій
ЮВІЛЕЙ чудова людина, надійна
подруга, лікар-професіонал
Надія Романівна КЛИМЕНКО!
Щиро вітаємо!
Посміхнись, сумувати не варто —
Ювілей — день святковий і світлий.
Це для тебе і тости, і жарти,
І троянди найкращі розквітли.
Днів щасливих ще буде без ліку,
Тож сприймай усе просто і легко.
Ювілей — це лиш полудень
л
віку,
А до вечора —
так ще далеко!
Сім’я Прищепи

Дорогі жителі Вишгородщини!
Нинішнє національне свято — День Незалежності — ми зустрічаємо у нелегких умовах війни на Сході України. Але попри усі негаразди
ми можемо з гордістю сказати: «Ми вистояли, ми зберегли свою свободу і незалежність!» І це найбільший здобуток українського народу за
останні роки. Ми довели усьому світу, що українці — волелюбна і нескорена нація. Тож будьмо гідними громадянами нашої неньки України!
У ці святкові дні ми також відзначаємо знаменну дату — 45-річчя
утворення Вишгородського району. Київська обласна рада пишається
потенціалом нашого краю, але найцінніший скарб Вишгородщини — її
працьовиті люди. Тому від усієї душі я поздоровляю всіх жителів району
зі святами і щиросердечно бажаю міцного здоров’я, безмежного щастя, достатку, сімейних радощів і великого кохання.

Багато залежить
від громади
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міськради

Вишгород

Слава Україні!
Героям слава!

Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради

Щоб була громада державна і вишгородська
Шановні вишгородці!
Бажаю міцного здоров’я, достатку, любові,
взаємної згоди, спокою у кожній вашій родині.
Прошу Господа Бога миру на українській землі.
27-й рік Незалежності Україна зустрічає у стані
війни. На Сході нашої держави своє здоров’я і
життя віддають воїни української армії. Війна
іде не за територію, а за нашу з вами національну позицію і свідомість, а тому байдужими
до долі України, до Вишгорода, до землі, на
якій живемо, — ми не можемо бути. У власній
державі — ми народ, втративши її, ми — раби.
А тому бажаю кожному із нас великої хрис-

тиянської любові, доброти, мудрості, стійкості до
незгод.
Вірю, що Україна має
велике майбутнє, вірю,
що буде мир на нашій
рідній землі, вірю і поважаю кожного із вас, дорогі моєму серцю вишгородчани!
Слава Україні!
Героям Слава!
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат міськради

ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну роботу на виробництво у м. Вишгороді ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо. З/п – від 6 000 грн на місяць (офіційне працевлаштування). Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення пухо-перових ковдр.
Постільна білизна. Продаж наволочок.
Тел: (050) 823-34-58,(097) 614-56-47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З/П — договірна.
Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач,
Головний редактор —
Марина Кочелісова

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ ПОТРІБНІ
ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО, А ТАКОЖ
МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота — неповний і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21

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

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

НА МЕТАЛОБАЗУ
ТЕРМІНОВО потрібні:
комірник;
машиніст мостового крана;
стропальники;
газорізальники;
різноробочі;
охоронець.
Офіційне працевлаштування;
з/п — ставка + премія;
графік роботи: ПН-ПТ (з 9:00 до 18:00);
безкоштовні обіди.
м. Київ, Оболонський р-н,
вул. Лебединська,
метро «Героїв Дніпра».
Тел: +38 (068) 167-07-07

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

