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

Микола СЕРГІЙЧУК,
перший редактор газети
«Вишгород»:
— Пам’ятаю, як третього листопада 1995 року
близько 17 години я вирушив у столицю до редакції газети «Вечірній Київ».
Була попередня домовленість із верстальниками Ігорем Підставкіним і Олександром Приходьком, які пообіцяли зверстати номер.
Коли я приїхав, вони вже здали свій випуск
— і приступили до «Вишгорода». Працювали
десь до третьої ночі, аж обладнання не витримало напруги і вийшло з ладу. Дві-три години
поспали на пакунках газет — і о сьомій продовжили.
А вже о пів на десяту — з виведеними на
плівку половинками шести сторінок газети
«Вишгород» — я взяв курс на друкарню «Віпол». «Київська правда» менше трьох тисяч не
друкувала.
За домовленістю із заступником віце-президента друкарні «Віпол» Валерієм Морозовим
вартість друку першого числа газети «Вишгород» обійшлася у 70 грн за весь 1000-ний тираж.
Друкар Володимир Ковалюк подав мені готовий
номер, і я вперше повіз наклад у двох великих
сумках громадським транспортом до площі Т.
Шевченка, потім — до Вишгорода. А в кабінеті
заступника міського голови Володимира Романіва — довелося ще й комплектувати.
У мене як редактора тоді й власного кабінета не було, один стілець, але за два роки по кількості читачів «Вишгород» випередив тодішню
районну газету. Перший випуск газети «Вишгород» був чорно-білий. А сьогодні — великий
крок уперед: зміст, кольори, дизайн. І головне —
що залишилися читачі і позаштатні автори.
Успіхів славному колективу газети й усій
вишгородській громаді!
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Катерина ОЛЕКСІЙ,
незалежний
журналіст:
— На посаді в. о.
головного
редактора
газети «Вишгород» я
була після Майдану Помаранчевої революції, у
2005 році. Тоді кремезні чоловіки, котрі кидали палкі гасла, усунулися від важкої газетної
роботи, і знову все — звично для нашої країни — лягло на плечі жінок. Щоправда, витягти газету з нуля не кожний чоловік подужає.
Та ще й на зламі епох і зміни влади.
Рада, що двоє з тодішнього редакційного колективу і нині в строю. Ті, що повтікали
з інших нецікавих видань, стали цікавими у
нашій міській газеті. Останній номер «Вишгорода» (№ 44’2015 — ред.) прочитала від
корки до корки. Витримано паритети, збережено стиль кожного автора, продумано
розміщені фотографії, заголовки і підназви.
Є всі точки зору щодо виборів. Знайшлося
— у виборчий час! — місце і для проблеми
вишгородця з банківським автоматом. Це —
шанобливе ставлення до людини, права якої
мають бути завжди на першому місці в будьякій державі.
Я у ЗМІ із молодих років і можу поцінувати такі речі, тому що знаю: призначення
редактора — не переписувати тексти, а залучати людей з різними думками, гуртувати
колектив, уміти працювати на результат.
Зичу головному редактору газети «Вишгород» Марині Кочелісовій ще десяток літ
тримати гідну марку газетярської справи —
на благо вишгородської громади. Бажаю,
щоб газета «Вишгород» і надалі була частиною громадського організму — його очима,
вухами, вустами і, звісно, палкою українською душею. А ми допоможемо!
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Віталій
КУТАФ’ЄВ,
директор
Комунального
підприємства
«Редакція
газети
«Вишгород»,
депутат Вишгородської міської
ради із 1994 по 1998 р.:
— Коли у 1994 р. — вже у незалежній Україні — відбулися вибори,
нова команда взялася за розбудову
нашого міста. Одним із нових проектів, який запустили у 1995 році, стала
газета «Вишгород».
Пам’ятаю, як ми обговорювали необхідність створення власного
міського видання — доступного для
кожного вишгородця: у якому зможемо інформувати людей про роботу
міської ради, життєдіяльність Вишгорода, про всі плани та інновації.
Ніколи не забуду, з якою радістю ми
взяли до рук перший номер газети
«Вишгород».
Чи гадав я тоді, що майже через 20 років стану керівником комунального підприємства, становим
хребтом якого є газета «Вишгород»?
Газета, що витримала випробування
часом, зайняла своє місце і має так
само залишатися доступною для
кожного мешканця міста. Ми повинні реалізувати девіз газети «Читай і
пиши про своє місто», щоб друковане
видання міськради зайшло у кожну
квартиру і щоб кожен вишгородець
мав можливість не лише отримувати
інформацію про діяльність влади, а й
стати співавтором газети.

Марина
КОЧЕЛІСОВА,
головний
редактор газети
«Вишгород»:
— 20 років були
непростими. Весь
час існування газети шлях її розвитку був складний і тісно
пов’язаний із кризами в економіці, з політичною обстановкою.
За перші 10 років становлення змінилися сім редакторів (деякі з них, пройшовши гарний вишкіл у редакції, започаткували власні видання). За останні
10 років наш колектив виріс професійно,
згуртувався, навчився стабільно працювати у будь-яких ситуаціях.
Ми виробили власний стиль, відкрили нові рубрики і теми, постійно працюємо над змістом і дизайном. Ми опанували нові технології, стали сучасним
засобом масової інформації — першими
з місцевих друкованих офіційних видань
вийшли в Інтернет-простір.
Більшість вишгородців — не байдужі
до газети «Вишгород»: нас хвалять і критикують, читають і передають сусідам,
навіть крадуть із поштових скриньок, а
головне — нас чекають. Ми не розгубили, а збільшили кількість наших прихильників по всій Україні і за кордоном.
Люди, котрі не користуються Інтернетом, приходять до редакції із своїми
болями і проблемами, ідеями та пропозиціями — і наші двері для всіх завжди
відкриті. Газета «Вишгород» давно вже
стала банком ідей і теплим осередком
вишгородської громади. Тому що ми
працюємо для тебе і любимо тебе, Вишгороде!

Електронна адреса газети «Вишгород»:
Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Місто і навколо нього

Вишгород

Чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ВИШГОРОДСЬКОГО МІСЬКОГО
ГОЛОВИ В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

ДЖЕРЕЛО:
Протокол Вишгородської міської
виборчої комісії Вишгородського району
Київської області від 02.11.2015 р. (19:40)
Відповідно до частин третьої-дев’ятої
статті 85 Закону України «Про місцеві вибори» територіальна виборча комісія
встановила:
1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів – 23 211 (Двадцять три тисячi двiстi
одинадцять);
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, – 23
211 (Двадцять три тисячi двiстi одинадцять);
3) кількість виборців, включених до спис-

ків виборців на виборчих дільницях, – 23 084
(Двадцять три тисячi вiсiмдесят чотири);
4) кількість виборців, внесених до витягів
із списку виборців для голосування за місцем
перебування, – 130 (Сто тридцять);
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів – 10 813 (Десять тисяч вiсiмсот тринадцять);
6) кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені у приміщенні для голосування, – 12
318 (Дванадцять тисяч триста вісімнадцять);
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – 80
(Вiсiмдесят);
8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного
одномандатного виборчого округу, – 12 398

За справедливий мир
— мир господаря на
своїй землі

(Дванадцять тисяч триста дев’яносто вісім);
9) кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 12 392 (Дванадцять тисяч триста дев’яносто два);
10) кількість виборчих бюлетенів, що не
підлягають врахуванню, – 0 (Нуль);
11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – 349 (Триста сорок дев’ять);
12) кількість голосів виборців, поданих за
кожного кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови:
Виговський Валерій Павлович – 1 000
Глущенко Артем Ігорович – 156
Городиський Юрій Олегович – 848
Дрьомін Юрій Борисович – 684
Дунайський Ігор Віталійович – 205

Молитва

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

З нагоди храмового
свята 4 листопада у церкві Казанської ікони Божої
Матері села Старі Петрівці відбулася святкова Божественна літургія, яку
очолив Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і
Білоцерківський Єпіфаній.
Храм цього дня був особливо урочистий – і
від квітів, яким його прикрасили місцеві підприємці, і від іскристих риз численних священиків,
які нагодились відслужити разом із Владикою
Єпіфанієм та настоятелем храму отцем Василем
літургію: взяти участь у святковому богослужінні
прибули не тільки священики Вишгородського
благочиння, а й Львівської єпархії та церковний
хор міста Стрий. Через пів України протягнулась
нитка єднання, і молитва за Україну, за український народ звучала злагоджено і потужно, проникаючи у душі численних прихожан.
Головна молитва в цей день – до Богородиці,
і вона наче аж спустилась на церковне подвір’я
на теплих променях осіннього сонця, пройшла
разом із парафіянами хресним ходом навколо
храму, дослухаючись до їхніх молитов.
Владика Єпіфаній звернувся з поздоровленням до жителів і гостей села, дітей і молоді,
побажав Божої допомоги у подальшому житті:

Ювілеї

«Нам потрібен мир справедливий – мир господаря на своїй землі. Адже може бути й інший мир
– якщо ми станемо на коліна перед нашими ворогами. Але цього не буде! Молімося за Україну!
Об’єднуймо нашу Церкву: духовне єднання – це
потужна сила поступу до перемоги».
Владика подякував меценатам та жертводавцям за їхній внесок у розбудову Православної Церкви, вручивши їм церковні нагороди і
грамоти. Настоятель храму Казанської ікони Божої Матері протоієрей Василь (Хомин) від імені
церковної громади подякував учасникам богослужіння за соборність і побажав, щоб величний
настрій храмового свята якнайдовше зберігався
в душах прихожан.
У святкових заходах взяли участь працівники відділення соціально-побутової адаптації
Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та підопічні терцентру зі Старих
Петрівець.

Діамантове весілля Буткевичів
3 листопада Василь Іванович та Софія Іванівна
Буткевичі відзначили 60 років подружнього життя.
Цього року голові родини сповнюється 81 рік, а
його дружині – 80.
– Ми обоє – вихованці дитячих будинків. Вірність
для нас – святе. Секрет спільного життя простий –
совість (бо, як кажуть: взявся за гуж – не кажи, що
не дуж), любов і повага (бо гладко нічого не буває),
– так відповіли ювіляри на запитання – що допомагає їм зберігати такий міцний тривалий шлюб.
Вони познайомились у Київському ремісничому училищі № 17 у 1951 році. Аби здобути середню освіту,
чотири роки навчалися у вечірніх школах робітничої молоді. Василь Іванович закінчив ветеринарний
факультет Української академії сільськогосподарських наук, Софія Іванівна – Київське педагогічне
училище по спеціальності «вихователь дитсадка».
Поєднали свої долі у 1955 році.
Подружжя Буткевичів виростило двох дітей, має
трьох онуків. На здоров’я не скаржаться – повні сил,
енергії і мають намір відсвяткувати ще не одну річницю подружнього життя.

Іванов Трохим Сергійович – 324
Коба Сергій Олександрович – 338
Момот Олексій Вікторович – 2 389
Піотрович Лариса Максимівна – 129
Приходько Олександр Олексійович – 1 460
Решетнікова Марія Степанівна – 2 309
Рудич Станіслав Миколайович – 161
Семенов Олександр Ігорович – 2 040
13) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови, –
12 043 (Дванадцять тисяч сорок три);
14) найбільшу кількість голосів виборців
у єдиному одномандатному виборчому окрузі
– 2 389 (Двi тисячi триста вiсiмдесят дев’ять)
набрав МОМОТ Олексій Вікторович.

Кленовий листок із минулого
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Щороку початок листопада повертає нас до подій 1943 року, коли
у кровопролитних боях було визволено Вишгород. Вишгородська міська рада ветеранів відзначила цю дату
разом із представниками органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, молоддю міста, людьми,
не байдужими до історичної пам’яті,
які зібралися в актовій залі Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело».
«Дорогою ціною дісталася нам воля.
І ми в довічному боргу перед тими, хто
відважно захищав нашу землю від ворога. Маємо завжди пам’ятати про це»,
– сказав у вітальному слові заступник
міського голови Олександр Ростовцев.
Від міської ради та в. о. міського голови Марії Решетнікової він вручив подяки
за вагомий внесок у справу збереження
і примноження пам’яті про події Великої
Вітчизняної війни, військово-патріотичне
виховання молоді, людяність і мужність
ветеранам Ігорю Демченку, Василю Демчуку, Володимиру Штепурі, Олександру
Тельному.
Подяки від голови районної ради Ірини Побідаш отримали учасник бойових
дій Іван Чертков, ветеран Іван Єрмоленко,
міська ветеранська організація. І. Побідаш
зазначила, що кожну українську родину
торкнулося воєнне лихоліття, зокрема —
її дід Микола Вознюк пройшов усю війну
зв’язковим, нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За відвагу», а от
інший родич — пропав безвісти…
Щирі побажання ветеранам висловив президент Благодійного фонду святої Ольги Володимир Малишев, а також
голова міської ветеранської організації
Петро Жуланов, який вручив Василю
Демчуку та Івану Тимошенку відзнаки
Президента України.

Представники міської та районної
рад і ветерани вшанували героїв Великої Вітчизняної війни, полеглих у кровопролитних боях, покладанням квітів до
пам’ятників та меморіальних дошок.
Прикрасили дійство хор «Ветеран
Вишгорода» та вокальний колектив «Домісолька» міського ЦТ «Джерело» (керівник Ганна Покровська). Сліди років на
мудрих обличчях, красиві концертні костюми (про це потурбувалась міська рада)
— хористи-ветерани виконували пісні воєнних років («Балада про солдата», «Пісня про Дніпро», «Я шлю тобі листа із 45го» та ін.), а також сучасні – про Україну,
що «полями широка, криницями глибока,
піснями висока…»
До хору приєднався і давній колега –
соліст Юрій Паниця, який щойно повернувся із США. Протягом двох місяців він
гастролював із Київським симфонічним
оркестром та хором, даруючи українські
народні пісні і духовну православну музику місцевим мешканцям та українській
діаспорі (відбулося 47 концертів).
Тож у відзначенні свята поєдналося
кілька поколінь, наймолодше з яких —
домісольки Ганни Покровської (ФОТО
внизу) — славило своїх прадідусів, які
пройшли від Волги до Берліна.

Дата

Вишгород

Позашкілля

«Міні-міс» —
Кіра Задорожня
Іван КАРПИНА,
Гнучка
заступник директора
Вишгородської РКДЮСШ
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Чемпіонат в Ужгороді: набираємось досвіду

краса

Наприкінці жовтня в Києві пройшов турнір з
художньої гімнастики «Осіння феєрія-2015». Серед 11 команд з різних куточків України (Чернігів, Херсон, Київ, Рівне, Хмельницький, Українка
та ін.) юні гімнастки з Вишгорода (тренер Людмила Вологдіна) виступили достойно.
У групових змаганнях рівних не було нашим чарівним спортсменкам, таким як Діна Король, Поліна
Козіна, Марія Проворна, Кіра Тавгазова, Катерина
Злепко. В особистих вправах найкращою стала
Кіра Задорожна, вона ж отримала приз міні-міс
«Осіння феєрія-2015».

Влас. інф.
Із 23 по 25 жовтня у м. Ужгороді відбувся II
Міжнародний турнір із футболу «ДЕСКО мрія»
серед юних спортсменів 2008 р. н. Серед 24-х
команд була і вишгородська «Чайка».
На першому етапі команди поділили на шість
груп (по чотири в кожній), у яких зіграли по колу. У
другий етап вийшли по дві кращі команди з кож-

ної групи: тож у чотирьох підгрупах по три команди так само грали по колу. Переможці груп склали
півфінальні пари.
Вихованці ФК «Чайка» грали у складі двох
команд. Вигравши у «CFT academy» (Словаччина) з рахунком 3:0, наша команда зустрілась з ФК
«Мукачево», якій програла 1:0, зайнявши 10 місце. Друга наша команда посіла 23-є місце із 24-ох,
обігравши лише «brw Володимир Волинський».

Перші нагороди сезону

Амфібії

Тетяна ЧАСОВСЬКИХ
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

31 жовтня у басейні спорткомплексу УжНУ
проходили змагання під егідою Ліги дитячого
плавання України. На старт вийшли понад 120
юних плавців із семи міст України.
Вишгородські плавці Ганна Боголєпова, Надія
Дрьоміна, Віктор Линевич, Ірина Кожемяка, Ярослав Фурлет виступили гідно і завоювали свої перші нагороди в цьому сезоні.
Віктор Линевич став першим на дистанції 25 м
на спині і другим на дистанціях 25 вільним стилем
та 25 брас. Надія Дрьоміна виборола 1-е місце на
дистанції 100 м батерфляєм та третє – на дистанції 25 вільним стилем. Їхній тренер І. Манжола
може пишатися своїми вихованцями, котрим ми
зичимо успіхів і перемог!

Підготувала Анастасія СКЛЯРОВА,
«Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»,
відділ освіти Вишгородської райдержадміністрації
та Вишгородський районний Центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» організували
для всіх педагогів Вишгородського району, які
працюють у позашкіллі, виїзні пролонговані курси

підвищення фахової кваліфікації керівників гуртків
закладів освіти. Курси проходять упродовж кількох
місяців і складаються з очних та заочних етапів.
Перший очний етап відбувся у «Дивосвіті» в серпні.
Прослухавши курс лекцій, керівники гуртків два місяці
заочно писали курсові роботи, кожний за своєю темою.
Наприкінці жовтня позашкільники зібралися на другий
очний етап курсів, який мав більш практичне спрямування. Тривав він два дні.
У перший день педагоги вишгородських районного та міського центрів творчості разом із викладачами
«Академії неперервної освіти» провели секційні заняття для керівників гуртків.
Керівники студій з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва зібралися у Вишгородському міському центрі художньо-естетичної творчості
учнівської молоді «Джерело». Тут Олена Кольвах (НА
ФОТО ліворуч) у своїй майстерні провела методичнопрактичний семінар «Українська народна лялька в сучасному мистецтві». Досвідчений педагог поділилася
не тільки своїм досвідом із виготовлення народних ляльок, але й власною методикою виховання юних майстрів та майстринь.
Дуже зацікавив педагогів із образотворчого мистецтва і майстер-клас «Використання об’ємного моделювання в процесі виготовлення новорічних іграшок»,
який провела Олена Ралко (ФОТО внизу).
А от у Вишгородському районному Центрі художньої творчості «Дивосвіт» зібралися керівники творчих
об’єднань сценічного напряму: хореографи, вокалісти,
театрали.
На майстер-класі «Стилізація народного танцю»
хореограф Павло Лук’яненко
наочно і практично продемонстрував керівникам танцювальних і театральних колективів, як
можна поєднувати сучасну хореографію з народно-сценічним
танцем.
Творче спілкування керівників вокальних студій відбувалося
у формі круглого столу, під час
якого кожний педагог-вокаліст
поділився родзинками своєї
методики роботи, цікавинками
власного практичного досвіду.
Керівники музеїв навчальних

Термопот для
дитячого відділення
«Коралі» звітують про благодійну акцію «Солоденьке для
маленьких» (проведена під час
фестивалю «Вишгородська Покрова-2015»).
Зібрали 1 399 грн. Цих коштів не
вистачило на придбання запланова-

ного обладнання, тому звернулись за
допомогою до Вишгородської станиці
Пласту НСОУ.
Надано ще 650 грн.
Придбали медичні ваги для немовлят та термопот у дитяче відділення
Вишгородської ЦРЛ.

ФОТОмить
Влас. інф.
ФОТО — Неля НОВАКОВСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Гуртки – справа серйозна
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Академія освіти

закладів та керівники краєзнавчих гуртків збиралися того дня у Вишгородському
краєзнавчому музеї, де методист Наталія Сахарова провела семінар «Організація
та діяльність шкільного музею» та екскурсію музейними залами.
На другий день викладачі «Академії неперервної освіти» читали лекції з валеології та профорієнтації, а крім того, організували надзвичайно цікаві майстеркласи: з образотворчого мистецтва «Малювання в техніці гратаж», «Основи ниткографії» та з декоративно-ужиткового мистецтва «Виготовлення штучних квітів з
фоамірану». Лекції були настільки цікавими та змістовними, що слухачі ще довго
не відпускали викладачів, задаючи їм численні запитання.
На завершення всі педагоги відвідали заняття зі сценічної мови у театральній
майстерні зразкового творчого об›єднання «Різні Люди», керованою Оленою Титаренко, і подивилися виставу цього колективу «Різні Люди про різні речі», яка нещодавно отримала 1 місце на «Театральному форумі - 2015».
Попереду – третій етап навчання.
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Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді
(Початок — див. у №44’2015)
Винятком є транспортні та інженерно-технічні комунікації: автомобільні шляхи, вулиці,
під’їзди. Використання території існуючих та
перспективних технічних зон інженерних споруд визначаються їх цільовим призначенням.
Стаття 7. Забудова територій
Забудова територій здійснюється шляхом
розміщення об’єктів будівництва.
Суб’єкти
містобудування
зобов’язані
додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва
об’єктів.
Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за
умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.
Проектування та будівництво об’єктів
здійснюється власниками або користувачами
земельних ділянок у такому порядку:
1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
2) розроблення проектної документації та
проведення у випадках, передбачених статтею 31 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», її експертизи;
3) затвердження проектної документації;
4) виконання підготовчих та будівельних
робіт;
5) прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів;
6) реєстрація права власності на об’єкт
містобудування.
Стаття 8. Будівельний паспорт забудови
земельної ділянки
Забудова присадибних, дачних і садових
земельних ділянок може здійснюватися на
підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
Будівельний паспорт забудови земельної
ділянки (далі — будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних
вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового,
дачного будинку не вище двох поверхів (без
урахування мансардного) з площею до 300
квадратних метрів, господарських будівель,
споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки надається рішенням виконавчого
комітету Вишгородської міської ради, проект якого готує відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради. Для
отримання будівельного паспорта забудови
земельної ділянки замовник звертається до
Вишгородської міської ради із заявою щодо
наміру забудови земельної ділянки. До заяви
додаються документи, перелік яких визначений чинним законодавством України.
Відділ містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради на підставі отриманих документів визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам
чинної містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та
дачних товариств, державним будівельним
нормам, стандартам і правилам.
У разі невідповідності намірів забудови
земельної ділянки вимогам містобудівної
документації на місцевому рівні, детальним
планам територій, планувальним рішенням
проектів садівницьких та дачних товариств,
державним будівельним нормам, стандартам
і правилам відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради повертає
наданий пакет документів, інформує замовника щодо цієї невідповідності та надає рекомендації стосовно можливої зміни намірів
забудови земельної ділянки.
Поверховість забудови, граничні розміри
житлових будинків, площа забудови, вимоги
до господарських будівель, їх складу, огорожі
ділянок, благоустрою території визначається
на підставі основного плану зонування території, а у разі відсутності основного плану зонування території — враховуючи містобудівну
ситуацію відповідної території.
Стаття 9. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності — одноповерхова споруда, що
виготовляється з полегшених конструкцій з
урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних
виробів, будівель і споруд, і встановлюється
тимчасово, без улаштування фундаменту.
Розміщення тимчасових споруд для про-

вадження підприємницької діяльності в місті
Вишгороді здійснюється на підставі паспортів
прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
Паспорт прив’язки тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності надається рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, проект якого
готує відділ містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради.
Для отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності замовник звертається до
Вишгородської міської ради із заявою щодо
оформлення паспорта прив’язки тимчасової
споруди, до якої додає документи, перелік
яких визначений чинним законодавством
України.
Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності повинні розміщуватися відповідно до вимог чинного в Україні
законодавства, державних стандартів і норм,
вимог зонування території міста Вишгорода
та перспективної схеми розміщення ТС на
території м. Вишгорода з урахуванням містобудівної документації.
Розміщення ТС на прибудинковій території дозволяється після проведення громадського обговорення мешканцями даного питання.
Розміщення ТС на територіях зі спеціальним режимом використання (заповідники,
охоронні зони об’єктів культурної спадщини,
зони особливого режиму використання земель та інші території, спеціальний режим використання яких визначено законодавством)
відбувається за погодженням з відповідними
органами державного нагляду відповідно до
вимог чинного законодавства України.
На території рекреаційних зон забороняється зміна природного ландшафту, господарська та інша діяльність, що негативно
впливає на навколишнє природнє середовище або може перешкодити використанню їх
за цільовим призначенням. При здійсненні
підприємницької діяльності в рекреаційних
зонах суб’єкт господарювання повинен вживати необхідних заходів щодо запобігання
та недопущення перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного,
іонізуючого та іншого шкідливого фізичного
впливу на навколишнє природнє середовище
і здоров’я людини.
Стаття 10. Вихідні дані
Основними складовими вихідних даних є:
1) містобудівні умови та обмеження;
2) технічні умови;
3) завдання на проектування.
Фізична або юридична особа, яка має
намір щодо забудови земельної ділянки, що
перебуває у власності або користуванні такої
особи, повинна одержати містобудівні умови
та обмеження для проектування об’єкта будівництва.
Містобудівні умови і обмеження забудови
земельної ділянки — документ, що містить
комплекс містобудівних і архітектурних вимог
до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних
ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою
та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та
затвердженою містобудівною документацією.
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки надаються рішенням
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради, проект якого готує відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради
(додаток № 2). Для отримання містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділянки замовник звертається до Вишгородської
міської ради із заявою щодо наміру забудови
земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови. До заяви додаються
документи, перелік яких визначений чинним
законодавством України.
Відділ містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки
затвердженій містобудівній документації на
місцевому рівні.
У разі, якщо наміри забудови земельної
ділянки не відповідають вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, відділ
містобудування та архітектури Вишгородської міської ради інформує замовника щодо
цієї невідповідності та надає рекомендації
стосовно можливої зміни намірів забудови
земельної ділянки.
Для підготовки даних для оформлення

містобудівних умов та обмежень відділ містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради на умовах співпраці може залучати комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради» та інші
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності міста Вишгорода
та Вишгородського району.
До містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за рішенням міської ради можуть включатися вимоги щодо
архітектурних та інженерних рішень, у тому
числі можуть встановлюватись вимоги до
інвестора (замовника) щодо передбачення в
проектах будинків — згідно з містобудівним
розрахунком відповідно до державних норм
і правил — вбудовано-прибудованих у перші-другі поверхи приміщень та будівництва
окремо розташованих об’єктів обслуговування населення соціальної сфери (дитячі
дошкільні заклади, поліклініки та інші об’єкти
соціальної сфери, необхідні для розвитку
інфраструктури міста).
Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.
Зміни до містобудівних умов та обмежень
можуть вноситися тільки за згодою замовника.
Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням із проектувальником.
Завдання на проектування визначає
обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його
основних параметрів, вартості та організації
його будівництва і складається з урахуванням
технічних умов, містобудівних умов та обмежень.
Технічні умови — комплекс умов та вимог
до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-,
тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації,
радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має
право на одержання технічних умов згідно із
поданою нею заявою.
Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та
обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва,
а також відповідати намірам заявника щодо
забудови земельної ділянки.
У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника
до магістральних чи інших інженерних мереж
розташовується на межі земельної ділянки
замовника або за його згодою на території
такої земельної ділянки.
Склад, зміст, порядок надання технічних
умов та порядок визначення вартості послуг
з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади.
Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни
замовника. Зміни до технічних умов можуть
вноситися тільки за згодою замовника.
За відсутності на відповідній території
необхідного інженерного забезпечення, його
недостатньої потужності за рішенням замовника може бути передбачено застосування
автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.
Стаття 11. Проектна документація на будівництво
Проектна документація на будівництво
об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням
вимог містобудівної документації та вихідних
даних і дотриманням вимог законодавства,
будівельних норм, державних стандартів і
правил та затверджується замовником.
Затвердження
проектної документації
на будівництво об’єктів, що споруджуються
із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ
та організацій, а також кредитів, наданих під
державні гарантії, здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Замовлення на проектування об’єкта проектувальник одержує безпосередньо від замовника або за підсумками архітектурного
конкурсу.
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Проектна документація на будівництво
об’єкта розробляється згідно з вихідними
даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил.
Кількість стадій проектування визначається замовником та проектувальником.
Проектно-кошторисна
документація
може розроблятися з визначенням черг будівництва і пускових комплексів, якщо це
передбачено завданням на проектування та
містобудівними умовами та обмеженнями.
Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при Вишгородській міській раді створена архітектурно- містобудівна рада як дорадчий орган, що
діє на громадських засадах.
Склад архітектурно-містобудівної ради
затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при
спеціально уповноважених місцевих органах
містобудування та архітектури, що затверджується центральним органом виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування
та архітектури.
Результати розгляду містобудівною радою проектних рішень мають рекомендаційний характер.
Стаття 12. Благоустрій територій міста
Благоустрій території м. Вишгорода здійснюється згідно з Правилами благоустрою в
місті Вишгороді, що затверджуються рішенням сесії Вишгородської міської ради, ДБН
360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН
Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
Стаття 13. Зовнішня реклама
Розміщення зовнішньої реклами в м.
Вишгороді регулюється рішеннями Вишгородської міської ради та рішеннями виконавчого комітету Вишгородської міської ради
згідно з діючим законодавством України.
Стаття 14. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування в місті,
зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода, згідно на згідно з чинним законодавством України.
Обов’язок щодо сплати пайової участі
окремо визначається у рішенні виконавчого
комітету Вишгородської міської ради.
Розділ 5. Організація житлово-громадського, промислового та інших видів будівництва (реконструкції)
Стаття 15. Право на виконання будівельних робіт
Замовник має право виконувати будівельні роботи на підставі повідомлення про
початок виконання будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, дозволу на виконання будівельних робіт,
що визначено чинним в Україні законодавством відповідно до категорії складності та
виду об’єкта будівництва.
Для організації будівництва та підготовки
будівельного майданчика до початку виконання будівельних робіт з будівництва об’єкта
замовник може отримати дозвіл на виконання підготовчих робіт.
Порядок отримання дозвільної документації здійснюється відповідно до Порядку, визначеного чинним законодавством України.
Виконання будівельних робіт на об’єктах
без відповідної дозвільної документації, а
також виконання не зазначених у дозволі,
декларації чи повідомленні будівельних робіт або без належно затвердженого проекту
вважається самовільним будівництвом і тягне
за собою відповідальність за чинним в Україні
законодавством.
Стаття 16. Основні вимоги щодо виконання будівельних робіт
Будівництво дозволяється розпочинати
після облаштування будівельного майданчика та під’їзних шляхів, створення побутових
умов для робітників.
Контроль у процесі виконання будівельних робіт проводиться інспекцією ДАБК, іншими контролюючими органами, відповідними
службами самоврядного контролю та нагляду
в галузі містобудування у встановленому чинним в Україні законодавством порядку.
Будівельні роботи з нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення підприємства без відповідного повідомлення, декларації, отримання дозволу на
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виконання будівельних робіт (його перереєстрації) не допускаються.
Стаття 17. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів здійснюється
у порядку, в установленому чинним законодавством України.
Розділ 6. Присвоєння та зміна поштових
адрес об’єктам нерухомого майна в місті
Стаття 18. Основні положення щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна
Присвоєння та зміна поштових і тимчасових
будівельних адрес об’єктам нерухомого майна
здійснюються відповідним рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Підготовка проектів рішень виконавчому комітету міської ради здійснюється відділом містобудування та архітектури Вишгородської міської
ради за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання, фізичних осіб та за пропозиціями
відділу.
Розділ 7. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення вимог Положення
Особи, які мають достовірні відомості про порушення вимог Положення, допущені фізичними
або юридичними особами, зобов’язані повідо-

мити про це виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради, інспекцію ДАБК
шляхом подання відповідного звернення.
Підприємства та організації, що забезпечують обслуговування житлового фонду,
зобов’язані повідомляти відділ містобудування
та архітектури Вишгородської міської ради про
наявні будівельні роботи на закріпленій території.
Стаття 19. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення вимог Положення
Юридичні і фізичні особи, посадові особи,
винні в:
порушенні вимог Положення щодо додержання видів забудови та іншого використання
земельних ділянок, встановлених для кожної
зони, єдиних умов та обмежень використання
земельних ділянок та інших встановлених ними
обов’язкових вимог;
порушенні процедур, встановлених Положенням;
здійсненні самочинного будівництва;
порушенні затверджених у встановленому
порядку проектів будівництва;
здійсненні експлуатації збудованих об’єктів
без оформлення цих об’єктів в установленому
порядку;
інших порушеннях Положення та вимог законодавства,
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Визначення термінів
Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
Будівництво — спорудження, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення будівель і споруд.
Вихідні дані для проектування — містобудівні умови і обмеження забудови
земельної ділянки, завдання на проектування, технічні умови щодо інженерного
забезпечення об’єкта проектування.
Генеральний план міста — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території
населеного пункту.
Громадське обговорення — процедура, спрямована на врахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові територій згідно із Законом
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Детальний план території — містобудівна документація, що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови,
зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об’єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів.
Замовник (забудовник) — фізична або юридична особа, яка має у власності
або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у
тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування.
Земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на тимчасових або стаціонарних спеціальних конструкціях, розміщених на відкритій місцевості, зовнішніх
поверхнях будинків і споруд, елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць.
Зона охоронюваного ландшафту — територія характерного природного та
містобудівного ландшафту, що історично сформувалася, на яку розроблено науково-проектну документацію, що визначає межі та режим використання зони і
затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.
Історичний ареал — частина території, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які проходять з попередніх періодів розвитку міста, типові для певних культур або періодів розвитку.
Містобудівна діяльність — цілеспрямована діяльність державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань
громадян зі створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка
включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів
при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію
об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
Містобудівна документація — затверджені у встановленому порядку текстові
та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій.
Об’єкт містобудування — функціональні території м. Вишгорода (житлової
та громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної
спадщини, природоохоронні та інші), будинки та споруди, їх комплекси, інші об’єкти
архітектури, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.
Паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності — документ, що дає дозвіл на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що складається з таких документів: схема
прив’язки малої архітектурної форми; креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами; текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми.
План зонування території — графічне зображення території з поділом її на
функціональні зони з кодовою нумерацією окремих зон, видами використання земельних ділянок, граничними параметрами та режимами їх забудови, який розробляється у складі Генерального плану території або як окремий документ.
Проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими
визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

несуть дисциплінарну, адміністративну та
кримінальну відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України та іншими законодавчими актами.
Розділ 8. Охорона культурної спадщини
Місто Вишгород, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №
878 «Про затвердження списку історичних
населених місць України», належить до історичних місць України.
На території міста було визначено історичний ареал, виділено зони охорони культурної
спадщини: комплексні охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту.
Стаття 20. Загальні вимоги до ділянок, що
знаходяться в зоні історичного ареалу
Планувальні обмеження та режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження:
- забороняється проведення будівельних
робіт без відповідного дозволу органу охорони
культурної спадщини та виконавчого комітету
міської ради;
- забороняється змінювати цільове призначення земельної ділянки без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини та
виконавчого комітету міської ради.
Обов’язковим є виконання розпоряджень та
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Додаток до рішення
Вишгородської міської ради
від 20.10.2015 р. № 50/3

приписів щодо охорони пам’яток.
Будівельні, меліоративні, шляхові та інші
роботи, що можуть призвести до руйнування,
знищення чи пошкодження об’єктів культурної
спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.
Стаття 21. Зони охоронюваного ландшафту
До зони охоронюваного ландшафту відносяться території характерного природного та
містобудівного ландшафту, що історично сформувалися та визначають природну своєрідність
міста, забезпечують умови сприйняття панорам
та ансамблів.
Нове будівництво не повинно заважати зоровому сприйняттю мальовничого природного
оточення, має здійснюватись обов’язковий благоустрій прилеглих територій зі збереженням
елементів природного середовища. Забороняється проведення господарської діяльності, що
завдає шкоди оточуючому природному ландшафту, призводить до його руйнації чи порушення екологічного балансу.
Забороняється зміна ландшафту.
Забороняється проектування нових житлових, промислових та інших об’єктів, що негативно впливають на довкілля.
Забороняється діяльність, що може призвести до порушення умов збереження рослинності.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток № 2
до Положення про архітектурну діяльність в місті Вишгороді

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки
______________________
(адреса або місце розташування земельної ділянки)
1. Назва об’єкта будівництва
________________________;
2. Інформація про замовника
_______________________;
3. Наміри забудови _______________________;
4. Адреса будівництва або місце розташування
об’єкта ____________________;
5. Документ, що підтверджує право власності
або користування
земельною ділянкою
_________________________;
6. Площа земельної ділянки
___________________ гектарів;
7. Цільове призначення земельної ділянки
___________________;
8. Посилання на містобудівну документацію:
генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та
рішення про їх затвердження (у разі наявності)
___________________________;
9. Функціональне призначення земельної ділянки ___________________________;
10. Основні техніко-економічні показники
об’єкта будівництва ___________________.
Містобудівні умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота будівель
___________________________;
2. Максимально допустимий відсоток забудови
земельної ділянки_________________________;
3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) ______________;
4. Відстані від об’єкта, який проектується, до
меж червоних ліній та ліній регулювання забудови
_____________;
5. Планувальні обмеження (зони охорони
пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) ________________________;
6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів,
які проектуються, до існуючих будинків та споруд
_________________________;
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій
_______________;
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» _________;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі
щодо відновлення благоустрою) ______;
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку ___________________;
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту
_________;
12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини
______________;

13. Вимоги щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних
груп населення ___________________;
14. Особливі умови (за наявності відповідних
рішень органів місцевого самоврядування, органів
виконавчої влади — з посиланням на дату і номер
документа) щодо:
благоустрою та озеленення земельної ділянки
_____________,
малих архітектурних форм
___________________________,
елементів зовнішньої реклами
_______________________,
використання підземного простору, підвалу,
цокольного поверху, першого поверху
_______________________,
розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень
______________________,
опорядження будівлі /споруди (колір та матеріал фасаду тощо) _________________,
можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну
та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його
окремих елементів чи об’ємно-планувального та/
або об’ємно-просторового рішення в цілому — при
намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/
споруди _____________.
15. Вимоги до територій, будівель, споруд, що
потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування
в разі реалізації наміру забудови ______________
__________________.
16. Вимоги щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони
джерел водопостачання, санітарно-захисної зони
підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарноохоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних
і біологічних чинників, забруднення атмосферного
повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку
державної санітарноепідеміологічної служби про
можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного
законодавства:
__________________;
17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови
щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту
_______________________________.
Ці містобудівні умови і обмеження надані відповідно до
____________________.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА
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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 , 9 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
12:20 Х/ф «Особливостi
нацiонального
полювання»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами »
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Кохання у
великому мiстi»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
2+2
06:00 Мультфiльми
10:40 Х/ф «Такер:
Людина i мрiя»
12:45 Х/ф «Випробування
вогнем»
15:35 «Легенди
кiкбоксiнгу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00

«ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Легенди»
21:15 Х/ф «Професiонал»
УТ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:00 День української
писемностi та мови.
Диктант Нацiональної
єдностi
13:50 Т/с «Естонська
РСР»
15:30 Х/ф «Страсний
тиждень»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Не йди»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:00 Т/с «Колiр
черемшини»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Дубровський»
07:20, 21:30 Iменалегенди
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Прогулянка по
дикiй природi
12:15 Дивовижний свiт
14:00 Сили природи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П.Попович
20:00 Володарi морiв
22:30 Армагедон тварин
23:35 Чудеса природи

ТЕТ
06:35 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Обережно, дiти!
11:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:20, 22:00 Країна У
17:40, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:55 Дайош молодьож!
СТБ
05:55, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:45, 18:30 «За живе!»
10:00 «Зiркове життя.
Закарбованi у пам›ятi»
10:55 «Зiркове життя.
Самогубцi-невдахи»
11:50 «Битва
екстрасенсiв 15»

14:00 «Танцюють всi!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
23:15 «Детектор брехнi 7»
НТН
06:35 «Народний
кухар»
07:30 «Крутi 90-тi»
08:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
10:15 Х/ф «Блеф»
12:20 Х/ф «Пiймай мене,
якщо зможеш»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Слiд
саламандри»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю 0»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб -

Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
13:55 Х/ф «Кидок кобри»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
ревiзором
23:55 Х/ф «Солдат
Джейн»
МЕГА
07:40, 22:30 За
лаштунками
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
12:20, 18:10 Секретнi
територiї
13:10 Наци-гiганти
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
19:00 У пошуках пригод
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий
мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
08:45, 19:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00 «Орел i Решка.

Ювiлейний сезон»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
23:40 Х/ф «Секс за
обмiном»

16:05 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Серафима Прекрасна»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Вiдлига»

5 КАНАЛ
06:57, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:20, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 02:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
19:50, 00:30 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон
держави

ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
10:15 Дивитись усiм!
10:30 Х/ф «Ягуар»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Леон»

В I В ТО Р О К , 1 0 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:45 «Мiняю
жiнку»
12:20, 21:00 Т/с «Кохання
у великому мiстi»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Клiнiка»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Iнспектор
Фреймут»
00:00 Х/ф «Кон-Тiкi»
2+2
07:35, 12:10, 17:30
«Облом.UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 «Помста природи»

14:00, 16:55, 17:55
«Вiдеобiмба»
16:00, 20:20 Т/с
«Легенди»
21:15 Х/ф «Крутi стволи»
00:20 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»
УТ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25, 18:55 Про головне
09:55 Д/ф «Журналiст i
масовий вбивця»
10:50 Подорожнi
13:40, 03:00 Т/с «Земля
обiтована»
14:50 М/с «Друзi-янголи»
16:45 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:15, 01:20 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Вiйна i мир
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить

Україна»
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Колiр черемшини»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
05:50, 07:55, 09:55
Модний журнал
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:20, 13:55, 19:55, 23:25
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
14:00, 22:30 Армагедон
тварин
16:00, 23:35 Чудеса
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Попович
21:30 Сильнi свiту цього
00:00, 01:10 «Латинський
коханець»

ТЕТ
06:35 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Обережно, дiти!
11:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:20 Пiвцарства за
любов
16:20, 22:00 Країна У
17:10, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:55 Дайош молодьож!
СТБ
05:55, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:20, 18:30 «За живе!»
10:45 «Зiркове життя.
Вижити пiсля смертi»
11:25 «Зiркове життя.
Недолюбленi дiти»
12:25 «Битва

екстрасенсiв»
13:55 «Танцюють всi!»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:45 «Один за всiх»
НТН
05:10 Т/с «Запороги»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:35, 21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
16:55 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю 0»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 23:55 Абзац!
19:00 Половинки

20:30 Х/ф «Перли
дракона: Еволюцiя»
22:15 Супермодель поукраїнськи
МЕГА
06:00 Несподiванi
злочинцi
07:40, 22:30 За
лаштунками
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
12:20, 18:10 Секретнi
територiї
13:10 Наци-гiганти
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
19:00 У пошуках пригод
21:30 Дикi Гаваї
ТРК «КИїВ»
06:30 «Тi, що змiнюють
свiт з Крефло Доллар»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»

13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:30 Мультфiльм

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Серафима
Прекрасна»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:40 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Вiдлига»
00:15 Х/ф «Марафонець»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 20:20
Громадянська
оборона
11:05, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»
12:00, 13:20 Х/ф
«Прибульцi. Коридори
часу»
12:45, 15:45 Факти. День

14:50 Т/с «Код
Костянтина»
16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
23:20 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Пресконференцiя наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:05 Машина часу

СЕ Р Е ДА, 1 1 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:45 «Мiняю
жiнку»
12:20, 21:00 Т/с «Кохання
у великому мiстi»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Весiлля наослiп»
00:00 Х/ф «Полiт Фенiкса»
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
10:20 Д/п «Загубленi

свiти»
12:15 Х/ф «Зiткнення з
Землею»
14:10 Т/с «Мисливцi за
старовиною»
16:00, 20:20 Т/с
«Легенди»
19:20 «Цiлком таємно»
21:15 Х/ф «Нiчна варта»
УТ
07:30, 23:25 На слуху
09:25, 18:55 Про головне
11:30 Д/ф «Конфуцiй.
Шлях видатного
мислителя»
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15, 18:05 Час-Ч
15:05 Школа Мерi
Поппiнс
17:10 Д/с «Сага
старовинної пущi»
19:30 НАЦIОНАЛЬНI
ДЕБАТИ. Київ
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот

ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 03:45 Зiрковий
шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Колiр черемшини»
16:00, 05:20 Глядач як
свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:20, 13:55, 20:00, 23:25
Мiс «Iнтернет-TV»
08:00 А. Ромоданов:
«Проза й поезiя мозку»
09:30 «Щоденник для
батькiв»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Володарi
морiв
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:30 Армагедон

тварин
16:00, 23:30 Чудеса
природи
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Обережно, дiти!
11:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:20 Пiвцарства за
любов
16:20, 22:00 Країна У
17:10, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:55 Дайош молодьож!
СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Все буде смачно!»

08:50, 18:30 «За живе!»
10:00 «Зiркове життя.
Особливо небезпечнi
кумири»
10:55 «Зiркове життя.
Пiдкаблучники за
власним бажанням»
11:50 «Битва
екстрасенсiв»
13:25 «Танцюють всi!»
20:00, 22:45
«МастерШеф»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
16:55 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху?
20:55 Х/ф «Вогонь i лiд»
22:40 Аферисти в
мережах
МЕГА
06:00 Несподiванi
злочинцi
07:40 Екстремальний свiт
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
11:30 Мiстична Україна
12:20, 18:10 Секретнi
територiї
14:00 Смертельний
двобiй
19:00 У пошуках пригод
21:30 Дикi Гаваї
22:30 За лаштунками
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»

15:00, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Серафима
Прекрасна»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:40 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Вiдлига»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:00, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»

11:55, 13:20 Х/ф «Стражi
порядку»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Код
Костянтина»
15:30, 16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»

Ч Е ТВ Е Р , 1 2 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:45 «Мiняю
жiнку»
12:20, 21:00 Т/с «Кохання
у великому мiстi»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Клiнiка»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»

10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Протистояння
тварин»
12:15 Х/ф «Нiчна варта»
14:10 Т/с «Мисливцi за
старовиною»
16:00 Т/с «Легенди»
20:20 «Хоробрi серця»
21:20 Х/ф «Пiд укiс»
УТ
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Тепло. Ua
09:20 НАЦIОНАЛЬНI
ДЕБАТИ. Київ
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Т/с «Земля
обiтована»
15:50 Надвечiр›я. Долi
17:30 Книга ua
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
21:40, 22:45 З перших
вуст
22:15 5 баксiв.net
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 01:20 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 03:45 Зiрковий
шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Колiр черемшини»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:10 Полiт крiзь час
16:00, 23:20 Чудеса
природи
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi гри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
21:30 Вiдлуння
22:00 «Як створювався
фiльм про Мiлен

Демонжо»
22:20 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Обережно, дiти!
11:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:20, 22:00 Країна У
17:10, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:55 Дайош молодьож!
СТБ
05:40, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10, 18:30 «За живе!»
10:20 «Зiркове життя.
Приреченi на самотнiсть»

11:15 «Битва
екстрасенсiв»
12:55 «Танцюють всi!»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi»
23:05 «Один за всiх»
00:20 Х/ф «Ти iнодi
згадуй»
НТН
05:10 Т/с «Запороги»
06:50 Х/ф «Розплата»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
16:55 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»

11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 00:15 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:25 Х/ф «Подорож:
Таємничий острiв»
22:15 Хто зверху?
МЕГА
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
12:20 Д/ф «Михайло
Булгаков»
13:10 Наци-гiганти
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
18:10 Секретнi територiї
19:00 У пошуках пригод
21:30 Вовчиця: шлях до
влади
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:45, 19:10 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
17:10 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Серафима
Прекрасна»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:40 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00, 02:25 Т/с «Вiдлига»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»

12:00, 13:20 Х/ф «Кохання
на трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Код
Костянтина»
15:30, 16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
23:20 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:30 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
23:05 Невигаданi iсторiї
23:30 Будемо
жити
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КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
12:20 Т/с «Кохання у
великому мiстi»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами »
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 Х/ф «Збройовий
барон»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
12:15 Х/ф «Останнi
години Землi»
14:10 Т/с «Мисливцi за
старовиною»
19:20 Х/ф «Пiд укiс»
21:05 Х/ф «Чистильник»
23:00 «Наша футбольна
iсторiя: Україна -

Словенiя 1999 »
23:55 Х/ф Код вбивцi»
УТ
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
10:00 Д/ф «Революцiя: за
i проти»
13:15 Час-Ч
13:40 Т/с «Земля
обiтована»
16:00 Театральнi сезони
16:40 Вiра. Надiя. Любов
17:45 Чоловiчий клуб
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
23:00, 00:00, 01:00
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30, 21:00 Т/с

«Колiр черемшини»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
23:00 Подiї дня
23:30, 02:15 Т/с «C.S.I.:
Мiсце злочину маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
12:10 «Свiтськi хронiки»
13:00 «Соцiальний
статус»
16:00, 23:30 Чудеса
природи
18:15 Великий м’яч пiд
стiнами древньої фортецi
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
22:30 «М. Мерсье.
Заручниця кохання»
00:00 «Латинський
коханець»

ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Обережно, дiти!
11:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
16:30 Країна У
17:20 Одного разу пiд
Полтавою
18:15 Х/ф «Кохання та
iншi катастрофи»
20:00 Х/ф «Час»
22:00 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
00:00 Х/ф «Чужi проти
хижака 2»
СТБ
07:50 «Зiркове життя. Не
народись вродливою»
08:50 «Зiркове життя.
Обережно - альфонси!»
09:45 Х/ф «Рiвняння
любовi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»

19:55, 22:45 «Танцюють
всi!-8»
НТН
06:45 Х/ф «Прийшла й
кажу»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
16:20 Х/ф «Алегро з
вогнем»
18:00 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю 0»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи

18:00 Абзац!
20:40 Половинки
22:05 Суперiнтуїцiя
23:45 Стенд-Ап шоу
МЕГА
07:40 За лаштунками
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
13:10 Генерали Гiтлера
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
18:10 Д/ф «Михайло
Булгаков»
19:00 У пошуках пригод
19:50 Навколо свiту.
Мiсця сили
21:30 Дикий Кавказ
22:30 Екстремальний свiт
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:10, 01:00
«Розсмiши комiка»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
17:10 «Звана вечеря»
22:00 «КВН015»
ІНТЕР
05:25, 20:00 «Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Серафима
Прекрасна»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20, 16:15 «Судовi
справи»
16:40 «Сiмейний суд»
18:00 «Стосується
кожного»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Хрещений
батько»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:50 Т/с

«Далекобiйники»
11:55, 13:20 Х/ф
«Iнструкцiї не додаються»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 Т/с «Код
Костянтина»
16:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:20 Що по телеку?
23:20 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Документальне кiно
23:05 Особливий погляд

СУБОТ А , 14 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
07:05 «Їжа з пiднебесної.
Середовище
перебування»
08:05 «Грошi»
09:30 «Свiтське життя»
10:30, 19:30 ТСН
11:30 «Маленькi гiганти»
14:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2015»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Що? Де? Коли?
2015»
2+2
06:00 Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:05 «Наша футбольна
iсторiя: Україна Словенiя 1999 рiк»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал Бодрiт»

15:00 Т/с «Мушкетери»
17:10 Х/ф «Казино»
21:00 Х/ф «Перевiзник»
23:00 Х/ф «Хижак»
УТ
06:00, 07:00 Пiдсумки
07:50 Вертикаль влади
10:10 М/ф «Тарбозавр»
12:05, 21:30 Полiцiя
12:55 Хокей. Чемпiонат
України. «Донбас» «Рапiд»
16:20 Чоловiчий клуб
16:55 Баскетбол.
Чемпiонат України. БК
«Хiмiк» - БК «IнфiзБаскет»
19:10 Концерт сестер
Тельнюк
20:30 На пам’ять
21:00, 05:30 Новини
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 21:00 Подiї
07:10 Х/ф «Страшна
красуня»
09:00, 00:40 Вiдверто з

М. Єфросiнiною
10:00, 23:40 Зiрковий
шлях. Субота
11:00 Т/с
«Найщасливiша»
14:40, 15:20 Т/с «Люба.
Любов»
18:50 Футбол. Вiдбiр до
Євро 2016 «Україна» «Словенiя»
21:30 Х/ф «Терапiя
любов’ю»
ТОНіС
06:20 Х/ф «Дикуни»
07:55, 13:55, 14:45 Мiс
«Iнтернет-TV»
09:50 «Ландшафтнi гри»
11:15 Х/ф «Подарунок»
14:10 Сiм чудес України.
Кам›янець-Подiльський
14:50 Прогулянка по
дикiй природi
16:00 Чудеса природи
16:30 Ювiлейне пiсенне
дiйство В. Крищенка
20:00 Модний журнал
20:30 Опаленi владою
21:30 Х/ф «Лев узимку»

ТЕТ
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
12:35 М/ф «Бембi 2»
13:45, 22:00 Країна У
14:15 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду»
16:15 Х/ф «Моя
супермама»
18:00 Х/ф «Час»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:55 Дайош молодьож!
23:50 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
СТБ
06:20 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Хата на тата»
11:55, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»

16:30 «Зваженi та
щасливi »
19:00 «Х-Фактор »
23:55 «Х-Фактор
Пiдсумки голосування»
01:20 «Танцюють всi!-8»
НТН
05:45 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
07:30 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
11:30 «Речовий доказ».
Убити конкурента
13:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Приборкання
норовливого»
21:20 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
23:20 Х/ф «Бронежилет»
НОВИЙ КАНАЛ
05:47 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:42, 14:35 Хто зверху?
09:40 Ревiзор
12:25 Страстi за

ревiзором
16:35 М/ф «Переполох у
Гiмалаях»
18:05 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
00:05 Х/ф «Вогонь i лiд»
МЕГА
07:20, 18:30 Мiстична
Україна
09:50 Наци-гiганти
10:40 Генерали Гiтлера
12:20 Ялта: жертва
Сталiну
13:10 Вовчиця: шлях до
влади
14:00 Дикий Кавказ
15:00 Пiдводний рай
16:00 У пошуках пригод
17:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

13:00 «Концерт
«Українська пiсня року»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:10 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
10:00 М/ф «Багз Баннi»
10:20 М/ф «Робiн Гуд»
12:00 М/ф «Пригоди
iмператора»
13:25 Х/ф «Вони
помiнялися мiсцями»
15:10 «КВН015»

17:15 «Розсмiши комiка»
18:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
ІНТЕР
07:50, 08:40 «Школа
доктора Комаровського»
09:30 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
11:30 «Подорожi в часi»
12:00 «Кохання з першого
погляду»
13:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
18:00, 20:30 Т/с «Мама
буде проти»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Великий бокс».
Денис Беринчик Iнносент Аньянву, Умар
Саламов - Дуду Енгумбу
00:20, 04:15 «Великий
бокс»
ICTV
07:50 Провокатор
09:45 Секретний фронт

11:45 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:55 Iнсайдер
14:50 Т/с «Нiконов i Ко»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Геракл.
Початок легенди»
22:00 Х/ф «Вiйна богiв.
Безсмертнi»
00:00 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
5 КАНАЛ
07:20, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
16:35 Фiнансовий
тиждень
17:35 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:35 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00, 00:20 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
23:35 Мiграцiйний вектор

Н ЕДIЛЯ, 15 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
07:00 «Що? Де? Коли?
2015»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт :
Танзанiя, Ефiопiя»
12:15 «Iнспектор
Фреймут»
13:35 «Весiлля наослiп»
15:00 «Чотири весiлля 4»
16:30 «Розсмiши комiка»
17:30 Х/ф «Особливостi
нацiональної риболовлi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Маленькi гiганти»
23:15 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
23:25 «Свiтське життя»
2+2
08:35 «Облом.UA»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Хоробрi серця»
15:00 «Зброя»

16:25 Х/ф «Неймовiрна
четвiрка»
17:15 Х/ф «Перевiзник»
19:20 Х/ф «Чистильник»
21:30 «Профутбол»
23:00 Х/ф «Казино»
УТ
07:20 Шеф-кухар країни
12:55 Хокей. Чемпiонат
України. «Донбас» «Рапiд»
16:45 Д/ф
«Веслувальник»
17:40 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
19:20 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Подiї

08:00 Т/с
«Найщасливiша»
11:50 Т/с «Люба. Любов»
15:35 Х/ф «Терапiя
любов’ю»
17:45, 20:15 Т/с
«Вiдбиток кохання»
23:00 Подiї. Вибори 015
23:30 10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром
23:50 Глядач як свiдок
ТОНіС
07:55, 13:55, 19:55, 21:55
Мiс «Iнтернет-TV»
11:10 Х/ф «Дикуни»
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Українська пiсня року»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
21:30 «Таке спортивне
життя. Юлiя Калина»
22:00 Як влаштована
Земля

23:00 Х/ф «Доберман»
ТЕТ
08:05 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
13:45, 22:00 Країна У
14:30 Х/ф «Моя
супермама»
16:15 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду»
18:15 Х/ф «Кохання та
iншi катастрофи»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:55 Дайош молодьож!
23:50 Х/ф «Чужi проти
хижака 2»
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
13:50, 15:35

Передплачуйте газету «Вишгород».
Управління Держгеокадастру у
Вишгородському районі Київської
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного
службовця:
провідного спеціаліста відділу землеустрою, охорони та ринку земель (на період перебування основного працівника
в декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Вимоги до кандидатів: громадянство
України, повна вища освіта відповідного
професійного спрямування або близька
до неї за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, громадянство
України, знання комп’ютера, вільне володіння державною мовою. Складання профільного іспиту.
Заяви і документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу
публікації про оголошення конкурсу.
З умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою:
м. Вишгород пл. Т. Шевченка, 1, каб. 8.
Тел: 045(96)25-205

«МастерШеф»
15:10 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:15 «Детектор брехнi 7»
НТН
05:00 Х/ф «Чорна долина»
06:35 Т/с «Таємниця
«Святого Патрiка»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Крутi 90-тi»
12:55 Х/ф «Приборкання
норовливого»
14:45 «Розсмiши комiка»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Слiд
саламандри»
23:00 Х/ф «Мачете»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40, 07:30 Kids Time
05:42 Х/ф «Флiппер»
07:32 М/ф «Переполох у
Гiмалаях»
09:00 Х/ф «Перли
дракона: Еволюцiя»
10:45 Х/ф «Подорож:
Таємничий острiв»
12:30 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
15:15 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
18:15 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабана»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Кубок вогню»
МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:20, 18:30 Мiстична
Україна
08:10, 20:10 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
09:50 Генерали Гiтлера
11:30, 22:00 Теорiї змов:
таємнi союзи

13:10 Пiдводний рай
16:00 У пошуках пригод
17:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:00 Ялта: жертва
Сталiну
ТРК «КИїВ»
08:00, 23:00
«Телемарафон
«Вибори015»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:40 М/ф «Робiн Гуд»
11:30 Х/ф «Вони
помiнялися мiсцями»
13:20 «Розсмiши комiка»
14:15 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
2: Острiв нездiйсненних
мрiй»

23:00 «КВН015»
ІНТЕР
06:15 «Великий бокс».
Денис Беринчик Iнносент Аньянву, Умар
Саламов - Дуду Енгумбу
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
11:05 Х/ф «Шалено
закоханий»
13:05 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 10 хвилин з Премєр-мiнiстром
21:40 Т/с «Мама буде
проти»
ICTV
06:05 М/с «Том i Джерi у
дитинствi»
06:55 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»

10:45, 13:00 Дивитись
усiм!
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Золоте дитя»
16:15 Х/ф «Поїздка в
Америку»
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
22:30 Х/ф «Напролом»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
14:35 Сiмейний лiкар
15:35 Майстри ремонту
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя
закону

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
начальника юридичного відділу.
Вимоги:
– освіта вища (юридична);
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel);
– досвід роботи в державних установах за фахом
– не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом – не
менше 5-ти років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі 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 про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за
формою, передбаченою 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 із дня
оприлюднення повідомлення за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 63-а, тел.
(04596) 54-554

Раптово пішла з життя
хороша людина,
добрий син,
чоловік і батько
СОБКО Андрій Петрович.
Щиро співчуваємо родині.
Сумуємо разом з вами.
Сім’я куми Оксани СІРИК
Вважати недійсним втрачене Свідоцтво про право
власності на житло від 19.10. 1993 р., видане виконкомом Вишгородської міської ради згідно з розпорядженням від 22.10.1993 р. № 234 на квартиру за адресою: м.
Вишгород, пр. Молодіжний, 13/9, кв. 17, що належить
на праві приватної спільної власності Артеменко Ганні
Іванівні та членам її сім’ї – Артеменку Олександру Гавриловичу, Дадеркіній Анастасії Мартинівні у рівних частках
кожному.

Кримінальні, господарські, цивільні справи.
ЄСПЛ. США. Офшори. Громадянство.
Нерухомість. Полігінія.
Тел: (050) 566-22-70

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Новий будинок у с. Н. Дубечня, сарай, баня,
гараж. Тел. (063) 752-33-25
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельна ділянка 5 сот., приватизована
Тел: (063) 855-26-22
Сварка авто. Тел: (067) 234-94-50

ЗНАЙОМСТВО
З жінкою. 40-48 років, без шкідливих звичок.
Вишгород або район. Тел: (068) 982-69-89,
(099) 249-52-97, (04596) 3-52-62

Вважати недійсним втрачений дозвіл на вантажні перевезення «Турція порожній» № 561987, виданий 31.10.2015 р. на автомобіль DAF АІ 4520 ЕС, що
належить ФОП Волошин Г. В., ід. код 2791503954
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Дякуємо за ВОЛЬОвий вибір
Шановні вишгородці!
На виборах 25 жовтня 2015 року
багато голосів отримала
партія
«Воля». Виборці підтримали наших
кандидатів у депутати до міської та
районної рад, а також віддали перевагу кандидату на посаду Вишгородського міського голови Олексію
Момоту, обравши його більшістю голосів.
Щира вдячність вам, шановні вишгородці, за підтримку.
А новообраним депутатам і міському голові – виправдати високу довіру.
Олександр МАЛИШЕВ,
координатор Вишгородської
районної організації партії «Воля»

У приватний
дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо:
*вихователя
*помічника вихователя.
Зп — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
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 ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б. Наклад 3000 примірників
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 несуть
автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Вважати недійсним втрачений дозвіл на вантажні перевезення «Турція порожній» № 561597, виданий 29.09.2015 р. на автомобіль DАF АА 5404 НО,
що належить ТОВ «КРЕАТИВ-КАПІТАЛ»., ід. код
39664078
Євгенія МОД

КРЫМСКИЙ «НАПЕВ»
(Утренние мысли захватчика)
(Мовою оригіналу)

Ліра

Хорошо, что все случилось:
Наконец-то я — звезда.
Все теперь мне нипочем
Буду я вам палачом.
Палачом... душа где, тело?..
Жаль, что бить нужно за дело.
Ну, прикинусь «кирпичом»
Буду врать, грозить мечом.
Ведь придумали хохлы
Жить свободно без войны.
Я вас всех поставлю к стенке...
Или «стенкою на стенку»,
И посмотрим — кто кого.
Больше, меньше. Все равно.
Жить хотите? Мне смешно.
Право сильного давно
Закрепилось в этом мире.
Ну, а вы бегом в квартиры
Постоянные свои.
Как хочу я тишины:
Здесь руины, там холмы.
Только я тут ни при чем.
Просто вся Земля — мой дом.
Я играю, как хочу,
И шучу, когда хочу.
(Березень 2014 р.)
***
Схаменися, подивись,
Що накоїв ти:
З братом брат не мириться —
А вони ж брати!
А у тебе діти є,
Розкажи їм, як
Жити з усвідомленням,
Що їх тато — кат.
(Літо 2014 р.)

Щиросердечно вітаємо
з днем народження
Володимира Юрійовича
ЛІСОГОРА!
Бажаємо шановному
імениннику всього
найкращого в житті.
Нехай здоров’я завжди
добрим буде,
Хай у роботі
ладиться усе.
За гарні справи хай
шанують люди,
А в душу
доля затишок несе!
З повагою
Ваші шанувальники
з будинку № 8 по
вул. Б. Хмельницького

«Меридіан Дощу» Анатолія Черняхівського
Влас. інф.

Книжкова поличка

Шанувальникам
поетичного
слова Анатолій Черняхівський відомий як чудовий гуморист, автор
трьох книг та численних публікацій
із влучними, смішними літературними пародіями на вірші багатьох
українських поетів, що друкувались
у різних періодичних виданнях.
Щойно – за сприяння директора НВП «Технопроект» Віктора Федосенка – побачила світ ще одна
збірка Анатолія Черняхівського, яка
представляє автора як ліричного
поета.

ДОЩІ ІДУТЬ
ВІД ТЕБЕ І ДО МЕНЕ
Вистукують в моє віконце
Дощу мелодії нічні.
Чи не здалось це?
Чи не сон це? –
Та ні ж бо, ні!
Вони не звичні, не буденні, –
У них є особлива суть,
Бо це від тебе
І до мене
Дощі ідуть…

Поки вчені шукають ознаки життя на інших
P. S.
планетах, ми втрачаємо ці ознаки на своїй

