Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас із визначним державним святом
– Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону фундаментально
закріпило нашу незалежність, закарбувало волю українського народу жити у
власній суверенній соборній державі.
Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, цінності її життя

і здоров’я, честі й гідності. Основний Закон є визначальним чинником, що забезпечує державний суверенітет України, консолідацію суспільства, створення
належних умов для самореалізації особистості.
Бажаю усім творчої праці, наснаги і нових здобутків в ім’я нашої незалежної держави і нашого міста.
Звершення планів і задумів задля кращого майбутнього.
Голова Вишгородської міської ради
Олексій МОМОТ
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Субота, 25 червня 2016 року, № 25 (1080)
аФішка
Відзначаємо День Конституції України
28 червня об 11:00 – покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку (біля БК
«Енергетик»)
18:00 – брейн-ринг біля пам’ятника Борису і Глібу (пл. Т. Шевченка, 1)

Анонс
21 червня відбулось ІІІ пленарне засідання
чергової сесії Вишгородської міської ради VII
скликання. Порівняно із двома попередніми засіданнями, атмосфера сесії була відносно спокійною. Але явка депутатів бажала бути кращою… І
часом не вистачало одного голосу, аби затвердити власникам земельних ділянок документацію,
що у свою чергу викликало бурхливі коментарі
від присутніх у залі.
Докладніше читайте у наступному номері.

Міжнародний конкурс

Вишгородські «Коралі» –
кращі у Братиславі
З Міжнародного фестивалю xорів, який 1619 червня ц. р. проходив у Братиславі (Словаччина), хор «Коралі» повернувся з перемогою
– посів I-е місце в номінації «Народний фольклор» і III-є – в номінації «Духовна музика».
Далі — на стор. 8

Від першої особи

Вишгородський міський
голова Олексій Момот на
своєму робочому місці.
І запевняє, що нині апарат
міськради вийде на якісно
новий рівень роботи
Вікторія ШМИГОРА
Про сьогодення нашого міста, його проблеми й перспективи розвитку — в інтерв’ю з
міським головою Олексієм Момотом.
— Ви повернулись у звичний робочий
ритм. Вітаємо. Із чого розпочали?
— Ритм не зовсім звичний. Перш за все, зібрав колектив та повідомив, що нас чекає якісно новий темп роботи. На жаль, втрачено багато
інвестиційних проектів. Тому треба все починати
з нуля. Негайного вирішення потребують дуже багато питань і в сфері комунального господарства,
і в цілому по місту.
Далі — на стор. 3

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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Вишгород

Про встановлення вартості ритуальних послуг у м. Вишгороді

Рішення Виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 16 червня 2016 № 157
Розглянувши звернення Комунального
підприємства «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради та інші документи,
керуючись Законами України «Про поховання та похоронну справу», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193
«Про затвердження нормативно-правових
актів щодо реалізації Закону України «Про
поховання та похоронну справу», наказом
Державного комітету України з питань житло-

во-комунального господарства від 19.11.2003
р. № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам
необхідного мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг, реалізації предметів
ритуальної належності»», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити для КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР вартість ритуальних послуг,
пов’язаних з організацією поховання та облаштуванням місця поховання померлих громадян, які були зареєстровані та/або постійно
проживали на території Вишгородської міської ради, відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних по-

слуг, передбачених пунктом 2 частини другої
статті 8 Закону «Про поховання та похоронну
справу», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193
«Про затвердження нормативно-правових
актів щодо реалізації Закону України «Про
поховання та похоронну справу», згідно з додатком.
2. Рішення набирає чинності з 01.07.2016
року.
3. Доручити керівному складу КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР проінформувати населення про основні складові вартості ритуальних послуг.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
5. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 297 від 17.12.2015
року «Про встановлення вартості ритуальних
послуг у м. Вишгороді» вважати таким, що
втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
за розподілом обов’язків та директора Комунального підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
від 16 червня 2016 року № 157

Тарифи на ритуальні послуги, включені до необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг
№

Назва послуги
Оформлення договору-замовлення на організацію та
проведення поховання
Оформлення свідоцтва про поховання
Копання могили (викопування могили ручним способом,
опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування
могили, формування могильного насипу та одноразове прибирання території біля могили):
Перше місце 3,3 куб.м.
Друге місце 3,3 куб.м.*
Демонтаж намогильної споруди вагою до 0,5 т
Те ж, вагою до 1,3 т

1
2
4

6

Вартість без ПДВ грн.

ПДВ

Вартістьз ПДВ

6,52

1,3

7,82

0,85

5,09

230,93
284,72
64,56
96,89

1385,59
1708,30
387,35
581,33

1154,66
1423,58
322,79
484,44

*Виконання робіт всередині місця поховання без знімання раніше встановленої огорожі
(підхоронення)
⃰⃰ Станом на 06.05.2016 року підприємство КП «Благоустрій — Вишгород» не являється
платником ПДВ.
Розрахунок середньої заробітної плати на 2015 р. та вартості 1-ї нормо-години
Мінімальна заробітна плата: 1378 грн.
Фонд робочого часу: 1995год./12 міс. = 166,25 год.
Вартість 1 нормо-год. землекопів 2-го розряду (1378*1,2*1,4*1,4) : 166,25 =19,50 грн.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
трудових витрат на копання могили вручну
Розмір могили: довжина — 2,20 м.
Ширина — 1 м.
Глибина — 1,5 м.
1. Розмітка на ґрунті, окреслення могили.
2. Розпушування ґрунту вручну, пневматичним відбійним молотком, киркою.
3. Викидання ґрунту на брівку.
4. Очищення берми.
5. Зачищення поверхні дна та стінок могили.
6. Перехід від могили до могили на відстань до 500 м.
3 група ґрунту
Одиниця виміру
1 м3

Об’єм
3.3 м3

Нормо-годин на 1м3
6,8

Нормо-годин на об’єм
22,44

Вартість 1н.-год
19,50

Сума
437,58

1. Закривання труни.
2. Опускання труни в могилу.
3. Засипка могили ґрунтом з утворенням намогильного насипу.
4. Оформлення намогильного насипу вінками і квітами.
5. Встановлення реєстраційної таблички.
6. Благоустрій прилеглої території.
3 група ґрунту
Одиниця виміру
1 м3

Об’єм
3,3м3

Нормо-годин на 1м3
1,02

Нормо-годин на об’єм
3,37

Вартість 1н.-год
19,50

Сума
65,65

Всього трудозатрат: 1 місце — 22,44+3,37 = 25,81 нормо-год. * 19,5 0= 503,24 грн.
2 місце — * 32,26 нормо-год. *19,50 = 629,12грн.
*Виконання робіт всередині місця поховання без знімання раніше встановленої огорожі
(підхоронення)
Розрахунок матеріальних витрат при копанні могили
Назва
Лопата підборна
Лопата штикова
Сокира
Молот
Рукавиці (4 пари)
Разом :
Нормо-години, 1 могила
Середньомісячний фонд робочого часу
Разом прямі матеріальні затрати на 1 могилу

Вартість у грн.
30,00
42,90
130
90
80
372,90
25,81
166.25
57,89
(372 :166.25 х 25,81 )

Калькуляція собівартості витрат і розрахунок ціни наданих послуг
копання могили вручну
№ п/п
1.
2.

Перелік витрат
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці

Влас. інф.

Перше місце
57,89
503,21

Друге місце*
57,89
629,12

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Єдиний соціальний внесок 36,77%
Загальновиробничі витрати 18%
Собівартість
Адміністративні витрати 15%
Повна собівартість
Прибуток 20%
Сума
ПДВ 20%
Розрахункова ціна

231,33
113,24
1031,58
154,74
1186,32
237,26
1423,58
284,72
1708,30

Виконання робіт усередині місця поховання без знімання раніше встановленої огорожі (підхоронення) — нормо-години збільшуються на 25%.
Калькуляція трудових витрат на оформлення свідоцтва про поховання, 2015 рік
1. Ввести необхідні реквізити у бланк свідоцтва в ручному режимі.
2. Звірити з паспортними даними замовника.
3. Внести дані у відповідні журнали реєстрації.
Одиниця виміру
послуга

Кількість
1

Вартість 1нормо-год
19,50

Нормо-години (в хвилинах)
8

Сума
2,60
(19,50:60*8)

Калькуляція матеріальних витрат
Найменування
Бланк свідоцтва про поховання

Од. виміру
Шт.

Кількість
1

Ціна
0,42

Сума
0,42

Калькуляція трудових витрат на оформлення договору-замовлення на організацію та
проведення поховання, 2015 рік
1. Опрацювати необхідні реквізити із свідодоцтва про смерть.
2. Оформити договір-замовлення, подати на підпис замовнику.
3. Опрацювати дані у відповідному журналі обліку.
Одиниця виміру
послуг

Кількість
1

Нормо-години (в хвилинах)
13

Вартість 1 нормо-год.
19,50

Сума
4,22 (12,85/60*13)

Калькуляція матеріальних витрат
Найменування
Бланк договору-замовлення

Од. виміру
Шт.

Кількість
1

Розцінка
0,42

Сума
0,42

Калькуляція собівартості витрат і розрахунок ціни наданих послуг
Оформлення свідоцтва про поховання.
Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перелік витрат
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Єдиний соціальний внесок 36,77%
Загальновиробничі витрати 18%
Собівартість
Адміністративні витрати 15%
Повна собівартість
Прибуток 20%
Сума
ПДВ 20%
Розрахункова ціна

Свідоцтво Договір
0,42
2,60
0,96
0,49
4,44
0,66
5,11
1,02
6,13
1,23
7,37

Калькуляція собівартості витрат і розрахунок ціни наданих послуг
Демонтаж намогильної споруди
1. Розібрати пам’ятник на окремі деталі з вибиванням піронів.
№ п/п
1
2

Назва робіт
Н/годин на 1м3
Демонтаж намогильної 7,75
споруди вагою до 0,5 т
Те ж, вагою до1,3 т
7,75

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перелік витрат
Прямі витрати на оплату праці
Єдиний соціальний внесок 36,77%
Загальновиробничі витрати 18%
Собівартість
Адміністративні витрати 15%
Повна собівартість
Прибуток 20%
Сума
ПДВ 20%
Розрахункова ціна

Об’єм
0,8

Н/год на Об’єм
6,2

1,2

9,3

Споруда до 0,5 т влітку
151,13
55,57
27,20
233,90
35,08
258,99
53,8
322,79
64,56
387,35

Вартість 1н/год

Сума

19,50
19,50

151,13
226,79

Споруда до 1,3 т влітку
226,79
83,43
40,82
351,04
52,66
403,70
80,74
484,44
96,89
581,33

Керуючий справами виконавчого комітету Н. ВАСИЛЕНКО

Діалог влади і науковців

Нещодавно відбулася зустріч заступника
міського голови Трохима Іванова з директором Вишгородського історико-культурного заповідника
Іриною Пироженко. Йшлося про участь краєзнавців у заходах, присвячених 1070-й річниці першої (літописної) згадки
про Вишгород і святкування Дня міста. Було вирішено, що
працівники заповідника підготують виставку, яка розлого
розповідатиме про основні віхи історії княжого граду від
раннього середньовіччя до ХХ століття.
— Ця виставка потрібна, насамперед, молоді, яка має знати нашу славетну історію, пишатися нею, плекати неповторне
місто, — зазначив Трохим Сергійович. — Жодне місто України,
окрім Києва, не має тієї святості, як Вишгород. Чи всі знають,
що на наші пагорби ступала нога апостола Андрія Первозванного, що тут проживало і творило благі справи сім святих князів — очільників Київської Русі? Напевне, для багатьох це буде
відкриття. Саме на це і буде спрямована історична експозиція.
Зустріч керівників продовжилася в краєзнавчому музеї заповідника, де в цей час працював гурток юних археологів, а в
сусідньому залі науковий співробітник Вадим Перегуда демонстрував майстер-клас японського мистецтва орігамі — виготов-

185,03
90,58
836,71
125,51
962,22
192,44
1154,66
230,93
1385,59

лення паперових журавликів. Того ж дня гості відвідали гончарний центр заповідника, де теж відбувався майстер-клас гончара
Юрія Денисенка.
— Я сподіваюся, що подібні зустрічі представників міської
влади і науковців заповідника стануть регулярними — підсумувала директор Ірина Пироженко. — Ми досягли домовленості
щодо встановлення на набережній інформаційного стенду про
знамениті цегельні заводи, які тут працювали у ХІХ-ХХ століттях, про план підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження відомого краєзнавця ХІХ століття Лаврентія Похилевича, який ґрунтовно висвітлив історію Вишгорода, також було
узгоджено медіанапрямок популяризації серед вишгородців і
гостей міста наших пам’яток і в цілому розвитку історико-краєзнавчого туризму у нашому місті, словом це був дуже корисний
діалог влади і науковців.
У найближчій перспективі в цьому форматі має відбутися
й обговорення теми збереження культурних прошарків грунту,
особливо — в історичній зоні міста, їх захисту від вандалізму
«чорних» археологів та несвідомих забудовників. Історія Вишгорода занепаду не підлягає.
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ÂÈØÃÎÐÎÄÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ
ÎËÅÊÑ²É ÌÎÌÎÒ ÍÀ ÑÂÎªÌÓ ÐÎÁÎ×ÎÌÓ Ì²ÑÖ².
² ÇÀÏÅÂÍßª, ÙÎ ÍÈÍ² ÀÏÀÐÀÒ Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ
ÂÈÉÄÅ ÍÀ ßÊ²ÑÍÎ ÍÎÂÈÉ Ð²ÂÅÍÜ ÐÎÁÎÒÈ
(Початок на стор. 1)
Хоча свого часу я наголошував усім
депутатам міської ради і членам виконавчого комітету, що єдине, чим вони можуть
допомогти, — працювати у звичному режимі. На жаль, не всі це зрозуміли… А
дехто навіть вдався до відвертого саботажу. Можливо, хтось очікував, що так
швидко ситуація не вирішиться. Тому, ще
раз наголошую, звичного режиму вже не
буде. Буде режим подвійного навантаження. Працівників попередив: не готові —
без жодних образ пишіть заяву і шукайте,
де спокійніше. Здається, всі зрозуміли і
готові працювати. Сподіваюсь, ми швидко
наздоженемо втрачене.
— З якими питаннями найчастіше
сьогодні звертаються люди?
— У кожного — своя проблема. Зазвичай просять допомогти у вирішенні соціальних питань. У нинішній непростий для
країни час жителі звертаються за матеріальною допомогою: кому — на лікування,
кому — погасити комунальний борг, чи
просто — не мають коштів на проживання. За півріччя по виконанню бюджету у
нас профіцит. Тому в черговий раз будемо збільшувати витрати на виплати, які
необхідні соціально незахищеним, багатодітним, пільговикам, разові щорічні допомоги. Плануємо ввести порядок видачі
матеріальної допомоги. Маємо відрегулювати цей процес, аби депутати не мали
змоги маніпулювати, прикриваючись так
званим депутатським фондом. Кошти на
соціальні виплати у рівних частинах розділимо по округах. У середньому, таких, що
дійсно потребують допомоги, — це 50 —
100 людей на кожному окрузі.
Я з жахом чекаю нового опалювального сезону. У черговий раз підвищать ціни
на електроенергію, вже виросли ціна на
газ. Звідси, чи не удвічі збільшиться ціна
за опалення. Кількість субсидії зростає у
геометричному прогресі. Наскільки бюджет дозволятиме — будемо допомагати
людям.
Друге — земельні питання. У мешканців приватного сектору є проблеми із
визначенням меж, що призводить до конфліктів із сусідами тощо.
І третє, що найбільш турбує вишгородців, — це комунальні питання. У сезон
дощів дахи у деяких будинках почали протікати, треба чистити зливи, бо вони не
витримують навантаження. До цього залучаємо забудовників Вишгорода, які нині
об’єдналися в Асоціацію, аби спільними
силами допомагати місту у вирішенні комунальних та побутових проблем.
— На перше пленарне засідання
чергової ХІ сесії Вишгородської міської ради було винесено понад 130 питань. Здебільшого — земельних. Тоді
ж соцмережами почали поширюватись плітки, нібито секретар ради Тетяна Бражнікова, а на той момент т. в.
о. міського голови, хотіла протягнути
якісь там «шкурні» питання. Прокоментуйте.
— Це абсолютно абсурдні закиди. Чи
то була б Тетяна Олексіївна, яка на той
момент виконувала обов’язки міського голови, чи то був би я — ці питання у будьякому разі виносилися б на розгляд сесії.
Тому всі закиди про лобіювання чиїхось інтересів чи протягнення якихось
питань — банальна маніпуляція. Всі знають, що в нас два роки був мораторій на
виділення землі. Тобто, земельні питання
накопичувалися роками, і 99 % з них — це
узаконення гаражів, приватних будинків
на масиві «Дідовиця», на Горі, Пісках, по
вул. Луговій – тобто, на земельних ділянках, якими люди користуються десятиріччями.
Також виносилось питання щодо виділення пляжної зони на хвилерізі. Основне завдання, яке я зараз поставив перед
апаратом Вишгородської міської ради, —
це стабілізація та нормалізація всіх процесів, у тому числі і психологічного. Звісно,

це не всім подобається — хтось починає
випускати газету з відповідними публікаціями, інші активуються у соцмережах. А
варто просто прийти на сесію, подивитися
в очі тих, хто кілька років чекав на те, аби
узаконити свій город десь під лепами. Про
який дерибан може йти мова?..
— А як іде робота щодо виділення
земельних ділянок учасникам АТО?
Адже ми пам’ятаємо, із яким настроєм
вони прийшли на сесію міськради.
— Це ми вже проходили. Спочатку із
майданівцями, потім — із членами Автомайдану, Правим сектором…
Прикро, що хлопцями, які дійсно воювали, хтось маніпулює. Вони прекрасно знають, що сьогодні забезпечити всіх
учасників АТО землею немає можливості, бо земельні ресурси Вишгорода розшматовані до сантиметра минулими каденціями. Але питанням забезпечення
земельними ділянками учасників АТО займаємося щоденно.
У той же час є інформація від асоціації
АТО, в яких селах є земельні ділянки, але
їх не надають.
Спільно із Вишгородською райдержадміністрацією ми провели колосальну
роботу, аби вивільнити землі, що у користуванні Міністерства оборони у верхній
частині міста і Святошинського лісопаркового господарства. Зрозуміло, хтось дестабілізує ситуацію, розповідає учасникам
АТО, що у міській раді сидять покидьки,
які розікрали землю, — тобто, йдіть і вимагайте. І коли вони прийшли на сесію —
конструктиву практично не було. Дехто із
них навіть знаходився у стані алкогольного сп’яніння та дозволяв собі брудні закиди до депутатів та головуючої на сесії Тетяни Бражнікової. Багатьох із них я знаю
особисто. Їздив до них, як волонтер. Мені
дуже прикро, що їх так цинічно використовують.
Представників асоціації АТО включили
до дорадчого органу земельної комісії. Тепер вони виїжджають до заявників, бачать
реальних власників, розуміють, що ніякого дерибану немає.
— Тобто, бійці з Вишгорода готові
отримати земельні ділянки не на території Вишгорода, а у Вишгородському
районі, навіть не дивлячись на те, що
це буде аж за Лютежем?
— Тут справа в іншому. Якщо людина
живе, наприклад, у Димері, то вона в першу чергу має право і повинна отримувати ділянку в Димері. Звичайно, вигідніше
отримувати її у Вишгороді — це місто, тож
земля більш ліквідна. Але далеко не всі
учасники АТО будуватимуть там собі будинки, напевно, більша частина їх просто
продаватиме. А продати ділянку у Вишгороді набагато дорожче, ніж у Димері. Проте, усіх забезпечити — точно не вийде.
Більше того, на думку бійців, декотрі
не є справжніми учасниками АТО. Хтось
їздив на Схід на два дні у відрядження,
хтось був за 100 кілометрів від лінії фронту. Тому ми залучили АТОшників до комісії, аби вони по своїх каналах вияснили ці
моменти.
Я не можу кваліфікувати — хто справжній учасник АТО, хто несправжній. Вони
погодилися це виявити. Звичайно, людина яка була рік або два під обстрілами на
передовій, має більше моральне право
отримати земельну ділянку, ніж та, яка за
60 кілометрів стояла на КПП. Але закон їх
не класифікує…
— Стосовно сесії. Деякі депутати
на останньому засіданні хотіли, щоб
до дорадчого органу земельної комісії
включили ще й чорнобильців, багатодітних і т. д. Яка Ваша думка з цього
приводу?
— Цього хотіли не депутати. Це було
озвучено, коли мова йшла тільки про ділянку лісопаркового Святошинського господарства. Це озвучував я особисто, тому
що згідно з положенням, яке ми прийняли
про порядок розподілення земель, у пріо-

ритеті — мешканці Вишгорода, які мають
пільги, а це, окрім учасників АТО, і багатодітні, і чорнобильці, тому ми не проти
залучення в якості дорадчого голосу організацій, які представляють їхні інтереси.
Цей процес прозорий. Я повністю підтримую, аби вони брали участь у засіданнях
земельних комісій. Голова земельної комісії Юрій Городиський – також «за».
— Тобто, кожний вишгородець
може взяти участь у засіданні земельної комісії?
— Абсолютно так. У нас усі засідання
комісій відкриті. Зараз найактивніші громадські активісти Вишгорода разом із
членами земельної комісії виїжджають на
ділянки. Раніше ніколи такого не було.
— Незабаром закінчується термін,
коли мешканці багатоповерхівок можуть створити ОСББ. Як у місті проходить цей процес і чи після 1 липня на
Вишгород не чекає комунальний колапс?
— Ніякого комунального колапсу не
буде. Насправді, це дещо хибне твердження, що 1 липня закінчується термін
створення ОСББ: якщо до цієї дати його
не створено, то орган місцевого самоврядування призначає управляючу компанію.
Всім відомо, що комунальні підприємства реформовано у комунальні управляючі компанії. Ті співробітники, на яких
було покладено функції з утриманням доріг, парків тощо — виведені в окреме підприємство. В управляючій компанії залишиться лише та частина людей і техніки,
яка займається безпосередньо утриманням будинків. Тобто, люди залишились ті
ж самі, сміттєвози ті ж самі, двірники теж.
Це комунальна управляюча компанія, підзвітна міськраді і виконкому. Тому ніякого
колапсу не буде. Це чергова страшилка.
— За травень вишгородці отримали платіжки за комунальні послуги від
КП «Управляюча компанія». І в той же
момент соцмережами почали поширювати інформацію, що, оплативши такі
квитанції, вишгородці автоматично підписують договір із управляючою компанію. Це справді так?
— Ні. Люди в будь-який момент матимуть змогу створювати ОСББ, якщо цього
захочуть. Наразі процес іде досить кволо.
ОСББ створили одиниці. Ми надавали
всім бажаючим велику сесійну залу для
проведення зборів, але, як бачимо, люди
до цього ще не готові. Є частина активістів, які розуміють, що все одно ми колись
до цього прийдемо. Але більшість — цей
процес поки що гальмують. Бо це щось
нове, а нового завжди бояться. Люди звикли, що їх хтось обслуговує, що вони ні за
що не відповідають. Відповідає ЖЕК або
ще хтось. Але ж управляюча компанія —
це той самий ЖЕК, просто він реформований, він є правонаступником ЖЕКу. Я
умовно кажу ЖЕК, бо співробітники комунальної сфери дуже ображаються, коли їх
називають ЖЕК, тому вибачаюся. Це виключно для того, аби було зрозуміло читачам. КП ЖКГ Вишгородської міської ради
реформовано, і КП «Управляюча компанія» стала правонаступником.
Закиди про те, що не платити… На засіданні комунальної комісії питання про
тариф піднімалося. Запитав «найктивнішого активіста» Вишгорода, який роками
не сплачував жодних комунальних послуг
ЖЕКу: які у тебе є питання чи вимоги до
комунального підприємства? У тебе нема
з ним ані договору, ані жодного тобою
зробленого платежу. Вимагати якісних
послуг мають право тільки люди, у яких є
стосунки з комунальним підприємством,
які сплачують за послуги. А коли це робить
людина, яка ніколи не платила... Вона ж
напевно виносить сміття зі своєї квартири
в сміттєвий бак, користується вбиральнею
і водою. Хто за це платить? Сусіди.
Укладай договір, шляхом складання
актів доводь, що ці послуги тобі не надаються і лише тоді не сплачуй. Це нор-

мально. Але коли людина просто живе, як
паразит та ще й висуває вимоги — це не
вписується в жодні рамки.
— Зараз крім саботажу — не платити, в Інтернеті почали з’являтися
публікації про те, що тарифи не обґрунтовані. І з’явились заклики на найближчій сесії створити комісію, до якої
увійдуть активісти для того, щоб перевірити бухгалтерію та проконтролювати, куди йдуть гроші новоствореного
КП «Управляюча компанія».
— Я двома руками «за»! Ми можемо
навіть створити комісію не з числа депутатів, а з числа активістів — всю первинну
документацію покласти на стіл і показати.
Жодного секрету з цього немає. Наразі
комунальному підприємству надане чітке
доручення – надавати будь-яку інформацію. Тарифи розкладені «по поличках».
Тарифи завжди були політичним питанням. З одного боку депутатський корпус і члени виконавчого комітету тиснуть:
у нас там заборгованість по заробітній
платі у двірників, а з іншого боку кажуть:
ой ні, хай тариф буде такий, як є. Дива не
буває. Ми отримали від минулого керівництва підприємство із заборгованістю по
заробітній платі у два з половиною мільйони гривень. Маємо в електронному вигляді звіт аудиторської компанії, від якого
волосся дибки піднімається. І я його незабаром оприлюдню. Повірте мені, там буде
не одна кримінальна справа.
Тому не може за півроку міцно стати
на ноги те, що десятиріччя топилося. Я
вже казав: у мене чарівної палички немає. І якщо ми не перекладаємо тягар цих
тарифів на людей, то автоматично виникає скорочення і заробітної плати, і штату
в самому комунальному підприємстві. Все
це взаємопов’язане. Тут міська влада в
будь-якому випадку буде для людей поганою. Або для робітників комунального підприємства, яких доведеться скорочувати
або зменшувати їм заробітну платню. Всі
ці процеси взаємопов’язані. Тому, якщо
хтось бажає створювати комісію, я в цьому допоможу.
— На початку місячника благоустрою Ви заінтригували вишгородців, що невдовзі набережну Київського
«моря» чекає перевтілення. Зокрема,
мова йшла про комфортну зону відпочинку. Коли розпочнеться впровадження проекту?
— На першому етапі планується облагородити пляжну зону із безкоштовним
доступом. Бо нині там усе поросло очеретом, пісок перемішаний із водоростями. Коли був інвестор, там була красива
рекреаційна зона, чистий пляж. Взагалі,
плануємо перетворити вишгородську набережну на справжній оазис, розподілений на три зони: історичну, розважальну
та спортивну. Проект того, що там планується, виноситься на обговорення. Запрошую усіх долучатись (від ред.: оголошення про громадські обговорення – на
офіційному сайті Вишгородської міської
ради та газети «Вишгород»). Не вірте
тому, що пишуть в Інтернеті, ніби набережну хтось хоче покласти у кишеню. У
молоді це називають «тролінг», розхитування ситуації. Землю набережної плануємо передати комунальному підприємству
міста. Тобто, вона залишиться у власності
громади. І ніяких дач чи багатоповерхівок
там бути не може.
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Жити ЗДОРОВО

Медпрацівників вітали
з професійним святом

Дозвілля

Кольори
«Золотої осені»

День медика

Ольга ДЯЧЕНКО,
член жіночого ветеранського клубу
«Золота осінь»
Завжди цікаво проходять зібрання
жіночого ветеранського клубу «Золота осінь». Прожиті і пережиті роки, набутий досвід мудрого віку спонукають
до спілкування з тими, хто вміє вислухати, порадити, поспівчувати.
У дружному гурті «Золотої осені»
однодумці вміють знаходити спільні
цікаві теми для обговорення, не залишаються осторонь подій у місті й
країні.
Часто запрошуємо до чаювання
неординарних особистостей.
Бажана у жіночому товаристві Галина Дмитренко – завідуюча відділом
обслуговування районної бібліотеки. І
посміятися, і посумувати, і послухати
поетичні шедеври класики та вплести у
спогади власні відлуння сердечних струн
змусить кожного слухача ця одухотворена жінка.
Тож недаремно і «золотоосінні» бабусі радо відвідують літературні свята, які
організовує Галина Парисівна. І цікаво, і
корисно.
Нещодавно до жіночого клубу завітав також бажаний гість — священик
УГКЦ Собору Вишгородської Богородиці
отець Тарас Валах.
Християнська етика і розуміння релігійних канонів неабияк об’єднують нашу
спільноту. А отець Тарас ще й досить цікавий співрозмовник. З гордістю повідав
про всесвітньо відому співачку Соломію
Крушельницьку – його односельчанку.
Пракорені її роду глибоко переплелися з
долею краян.
Жінкам, що пережили епоху безвір’я
і атеїзму, особливо імпонували розповіді
про походження різних релігійних свят,
традиції і звичаї їх відзначення у кожному краї.
Отакі щирі бесіди навчають бути
терплячими до вірян інших конфесій,
знаходити компроміс і ненав’язливо, але
відстоювати власну позицію.

Перетяжка та ремонт меблів.
Тел: 068-940-90-52

Дитячий турнір — ювілею «Чайки»
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО,
тренер ФК «Чайка»
У Вишгороді відбувся дитячий футбольний турнір, присвячений 40-річчю ФК «Чайка». (Футбольний клуб «Чайка» був заснований у 1976 році. Перший тренер — Сергій
Сидненко. Назва команди походить від символу м. Вишгорода. Спочатку ФК мав лише
одну дорослу команду, а в подальшому —
повноцінну дитячу школу).
З третього по дев’ятнадцяте червня ц. р.
наше місто приймало учасників та вболівальників з Києва, Дніпра, Одеси, Конотопа, Сваляви, Нікополя. У змаганнях за весь період взяло
участь понад 60 команд, які боролися в трьох
вікових категоріях: 2007, 2008 та 2009 р. нар.
Не дивлячись на складні погодні умови
(дощ, спека), юні футболісти показали красиву гру. Переможці — команди і кращі гравці —
отримали в нагороду кубки, медалі, дипломи,
цінні подарунки та солодощі.
Переможці по категоріях:
У форматі 5+1
2008 р. н.:
І місце — «Свалява»-І, м. Свалява (Закарпатська обл.)
ІІ місце — ДЮСШ м. Конотоп
ІІІ місце — ДЮСШ-12 м. Дніпро
ІV місце — «Сузір’я», м. Свалява
2009 р. н.:
І місце — «Каскад», м. Бровари (1)

ІІ місце — ДЮСШ
«Світловодськ»
ІІІ місце — «Локомотив», м. Київ
У форматі 6+1:
2008 р. н.:
І місце — «Зірка»,
м. Київ
ІІ місце — «Атлет»,
м. Київ
ІІІ місце — «Восход», м. Київ
ІV місце — «Чайка», м. Вишгород
2007 р. н.:
І місце — «Чайка»
ім. В. Лобановського,
м. Київ
ІІ місце — команда
Блохіна-Бєланова, м.
Вінниця
ІІІ місце — «Зінедін», м. Ужгород.
19 червня у нагородженні переможців взяла участь депутат Вишгородської міської ради
Валентина Парчук. Виступивши з привітальним словом, вона подякувала тренерам за роботу і небайдуже ставлення до молоді. Завдяки Валентині Парчук та коменданту Межигір’я
Денису Тарахкотелику було організовано екскурсії для бажаючих відвідати історичну місцевість у Вишгородському районі — Межигір’я.
(Напередодні вишгородський ФК «Чайка» зна-

Вишгород
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгородській центральній районній лікарні напередодні професійного свята медиків вітали керівники області, району та міста.
Здоров’я
мешканців
Вишгородщини
пильнують професійні працівники медичної
галузі, яка нині реформується. У святковий
день вони змінили білі халати на нарядне
вбрання, вітали одне одного й зичили, в першу чергу, здоров’я і миру. Дехто відволікся
лише на декілька хвилин, бо очікували пацієнти.
Вишгородський міський голова Олексій
Момот побажав медичним працівникам сил,
подякував за щоденну кропітку працю та
пообіцяв підтримувати. До речі, нещодавно
рішенням сесії міськради Комунальному закладу «Вишгородська центральна районна
лікарня» виділили 250 тис. на придбання обладнання.
Актова зала, у якій зібрались медики,
яскравіла вишитими картинами. До професійного свята виставку робіт творчої частини
медичних працівників організувала лікаррентгенолог, мама трьох дітей Світлана Жовтобрюх, яка окрім відповідальної роботи та
турбот про родину, знаходить час для вишивки. Тож, усі бажаючі окрім фізичного здоров’я
можуть почерпнути й естетичне задоволення,
адже виставка триває до 1 липня.

ФутГОЛ

ходився у смт Східниця (Львівська обл.) на тренувальних зборах, де також за сприяння депутата Валентини Парчук для юних спортсменів
було проведено екскурсії.)
Організатори турніру дякують партнерам — Вишгородській міській раді, зокрема
міському голові Олексію Момоту, за придбання атрибутики для нагородження переможців,
торговим маркам: «Рудь» – за безкоштовне
морозиво для гравців, «Ярич» — за солодощі,
а також Центру персонального навчання «Тренер Про».

Депутат Київської обласної ради Роман Буковський: «Опозиційний блок» вшановує
полеглих у Великій Вітчизняній війні і прагне до відновлення миру в Україні»
Тетяна КОЖЕВНІКОВА
«Мільйони жертв Великої Вітчизняної
не будуть забуті. Ми, нинішнє молоде покоління, пам’ятаємо про героїв того часу
заради майбутнього. 22 червня виповнилося 75 років із дня початку Великої
Вітчизняної війни, в якій, за офіційними
даними, загинуло майже 8 мільйонів українців. Ми пам’ятаємо, що війна – це загибель і страждання мільйонів людей, тому
необхідно, щоб війна в Україні припинилася», – сказав депутат Київської обласної
ради від фракції «Опозиційний блок» Роман Буковський на зустрічі з ветеранами,
інвалідами, дітьми війни Вишгородського
району в селах Старі Петрівці і Нові Петрівці. Саме там депутат обласної ради
разом із сільськими головами, громадськими діячами Вишгородського району
поклав квіти до могили і обеліска полеглим у роки Великої Вітчизняному війни.
За словами депутата, головне завдання влади – домогтися миру, щоб економіка
почала відновлюватися, а люди могли жити

краще. «Я шкодую, що ідеологія нинішньої
влади спрямована на вилучення поняття
«Велика Вітчизняна війна» з історії України
і появи – «Україна у Другій світовій війні».
Це популізм, який зараз не потрібен нам,
українцям. Ветеранам, як повітря, необхідне
право на гідне життя», – додав Роман Буковський.
За словами депутата, кроками назустріч
соціально незахищеним верствам населення є скасування пенсійної реформи 2015
року, якою влада підняла страховий стаж
вчителів, лікарів і працівників шкідливих
виробництв на 5 років. Другим кроком для
поліпшення життя пенсіонерів повинне стати скасування 15 % -ого податку, яким влада обклала пенсії працюючих пенсіонерів.
«Опозиційний блок» вважає, що ніхто не має
права залазити в кишеню до пенсіонерів», –
сказав Роман Буковський, виступаючи перед ветеранами та інвалідами.
«Тільки забезпечивши нашому старшому поколінню гідне життя, нове покоління, яке представляємо саме ми, буде гідно
жити», – додав депутат.

Політикум

ПАТ «Гідромеханізація»

Вишгород

Ювілей

Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів підприємства, спеціально для «Вишгорода»

Флагман у своїй галузі — ПАТ «Гідромеханізація» відзначає 29 червня своє 70-річчя. Круглу дату підприємство зустрічає із солідним багажем. Є чим пишатися й що згадати.
За плечима — величезний досвід участі чи не в усіх великих будовах у різних регіонах України та за її межами: від
розчищення водних русел, намивання й укріплення захисних
споруд, дамб, портів, територій житлових масивів у різних
містах — до зведення гребель та водосховищ Дніпровського каскаду, земляних споруд на Дніпробуді, низці ТЕЦ, ГЕС,
ДРЕС і АЕС.
70-річний ювілей у житті підприємства — не лише привід озирнутися назад, оцінити пройдений шлях, а й зважити
нові перспективи на непростому етапі становлення новітньої України. Чим сьогодні живе АТ «Гідромеханізація»? Які
масштабні завдання ставить перед собою? Про це та інше
– наша розмова з головою правління Товариства Юрієм Колодзяном.

Києва.
Наша перевага у тому,
що ми використовуємо специфічну технологію (водночас ідуть три процеси — розробка, транспортування та
укладка грунту), а також працюємо виключно в правовому полі. У довгостроковій
оренді в Київради — близько
90 га з цільовим призначенням «розробка кар’єру піску». Отримано спеціальний
дозвіл на користування надрами — добуваємо пісок для
інженерної підготовки територій забудови та для підприємств будівельної галузі.
— А що у Вишгороді?
— Тут ми зареєстровані

25 червня

шовуватиметься ПАТ «Гідромеханізація»?
— Ми розуміємо, що
місто має розвиватись. На
Верхній промзоні зарезервовано землю для цивілізованого
підприємництва.
Товариство не проти переїхати туди і брати участь у
змінах Нижньої промзони,
стан якої сьогодні — жахливий. Завалюють територію
металобрухтом, пластиком,
спалюють шини та відходи
діяльності пилорам, не підтримують у належному стані
дороги — коротше, шанхай,
ніякого порядку…
— Ви особисто — керівник із великим стажем

ÔËÀÃÌÀÍ
гідробудівництва
— Юрію Дмитровичу,
погодьтеся, 70 років — доволі поважний вік…
— Справді, це так. І ми
пишаємось тим, що за цей
період АТ «Гідромеханізація» виросло в провідне спеціалізоване підприємство з
виконання земляних робіт
засобами гідромеханізації.
За свою історію колектив накопичив величезний досвід
виконання замовлень на різних об’єктах державної ваги.
Завдяки нашим гідромеханізаторам вдалося прискорити
будівництво багатьох гідроелектростанцій на Дніпрі,
ДРЕС, ТЕЦ та АЕС на території колишнього СРСР та за
його межами.
Часто тільки за сприяння
гідромеханізаторів починається будь-яке будівництво.
Це наша беззаперечна перевага: можливість працювати
в необжитих, важкодоступних, часто заболочених територіях — за відсутності доріг
та комунікацій. Та й врахуйте: пісок, гравій високої якості, які залягають під поверхнею боліт, в акваторіях річок
і озер, добуваються лише
завдяки гідромеханізаційній
техніці. Якщо на меті: не браковане, якісне, на довгі роки
будівництво в містах, — без
нас не обійтися.
— Наскільки відомо,
ваше підприємство працювало на понад 50-ти значущих об’єктах. Роботи
на яких із них найбільше
запам’яталися?
— Однозначно відповісти
неможливо. Практично всі
ці об’єкти були унікальними
за геологічними умовами та
складністю організації виробництва. Ми брали участь
у будівництві Каховської,
Кременчуцької,
Київської,
Канівської ГЕС, Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької АЕС,

Мінської АТЕЦ. Працювали
на енергетичних об’єктах
за кордоном – в Єгипті, Сирії, Іраку, В’єтнамі, Болгарії.
Зводили земляні споруди
ГЕС Дніпровського каскаду,
дамби
ставів-охолоджувачів АЕС та меліоративних
водосховищ, виконували інженерну підготовку майданчиків для будівництва ТЕЦ
і ДРЕС, намивали території
під житлове і промислове
будівництво у Києві та Запоріжжі, спорудили прекрасні
міські водойми в Тернополі,
Хмельницькому, Смілі. Проводили роботи із захисту від
повеней і підтоплень у таких
містах, як Черкаси, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, та інших. Прокладали
магістральні канали, розширювали, поглиблювали та
спрямлювали русла рік. І це
далеко не повний перелік.
Але найбільш складними
та напруженими за умовами
і термінами виконання були
роботи з ліквідації наслідків
катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Перед
нами поставили завдання:
запобігти потраплянню радіоактивно-забрудненої води
із ставу-охолоджувача ЧАЕС
у р. Прип’ять. Наші гідромеханізатори у складних умовах спорудили відсікаючу
дамбу, дренажний канал і
змонтували дві насосні станції. Також у гирлі Прип’яті
звели ківш-уловлювач для
запобігання змиву радіоактивного мулу із річної заплави у Київське водосховище.
Найвищої оцінки заслуговує
самовіддача колективу в той
період.
— Які напрямки охоплюєте нині?
— Останнє 10-ліття переважно виконуємо роботи з
інженерної підготовки території для будівництва мікрорайонів Дарницького району

й базуємось, тут сплачуємо
всі податки. Більшість фахівців-гідромеханізаторів нашого колективу, за традицією, — вишгородці, хоча є й
кияни, а також представники
інших регіонів. Усі працівники оформлені офіційно: з
повним соціальним пакетом,
страховим стажем — з відповідними відрахуваннями до
Пенсійного фонду.
— Які перспективи бачите перед підприємством?
— Своєю діяльністю ми
довели, що володіємо універсальною й ефективною
технологією, яка забезпечує найвищу продуктивність
праці, високу якість робіт та
економне витрачання матеріальних і трудових ресурсів
навіть у надважких умовах.
Тому плануємо брати участь
у будівництві нових енергетичних об’єктів, зокрема,
водоймища-охолоджувача
нових блоків Хмельницької
АЕС, в очистці водосховищ
ТЕСів/ДРЕСів. Якщо зводитиметься окружна дорога
через Київське «море» —
готові працювати на намиві.
Також у перспективі розраховуємо на роботи із намиву
територій під житлові масиви
та промислові об’єкти в Києві та інших містах, на виконання протиповеневих та
протизсувних заходів, видобування піску з кар’єрів та
інші напрямки діяльності, де
без ефективної та дешевої
гідромеханізації не обійтися.
— За Генпланом Вишгорода, на нинішній Нижній
промзоні планується зведення багатоповерхового
мікрорайону. Ви готові до
таких змін і де тоді розта-

і досвідом діяльності. ПАТ
«Гідромеханізація» — один
із найбільших у Вишгороді
й районі платників податків до бюджетів усіх рівнів.
А чи відчуваєте підтримку
з боку державної та місцевої влади?
— Мені, як керівникові
підприємства й мешканцю
Вишгорода, не байдуже, на
що йдуть наші податки, як
розвиватиметься місто. Між
владою й підприємництвом
має бути живий, обоюдний
діалог. Так, принаймні, при-

2016 року

5

ють, розграбовуючи надра,
— з розмахом, безбоязно,
не сплачуючи до бюджету
жодної копійки. І, схоже, багатьох це влаштовує, — хоча
своєю «діяльністю» вони завдають непоправної шкоди
довкіллю та економічній безпеці держави.
— Вишгородці добре
знають ваше підприємство
не лише як успішне й безпечне виробництво, а й як
мецената…
— Так, допомагаємо по
мірі можливостей школам,
дитячим садочкам, творчим
колективам, спортсменам.
Як депутат Вишгородської
міської ради двох скликань
та голова Громадської організації «Асоціація роботодавців
Вишгородщини»
намагаюся вплинути на цілеспрямовані міські програми:
продумана забудова, що не
псує краєвиди та екологію, з
дотриманням усіх вимог природоохоронного законодавства, реконструкція старого
житлового фонду, заміна існуючих та прокладання нових загальноміських мереж,
облаштовані місця для відпочинку, зелені зони, розвиток
туризму.
— Бажаємо підприємству нових досягнень, а
працівникам та їхнім родинам — здоров’я, успіхів і
благополуччя!
— Дякую. І, користуючись нагодою, хотів би зі
сторінок газети «Вишгород»,
яку в нашому колективі поважають за виваженість та
журналістський фах, також
привітати усіх, причетних до
становлення й розвитку нашого підприємства (керівників і працівників, а особливо — ветеранів), із славною
датою — 70-річним ювілеєм.
Наш колектив, кілька поколінь
гідромеханізаторів

Юрій КОЛОДЗЯН
Довідка
Голова правління ПАТ «Гідромеханізація»
Народився 7 квітня 1957 р. на Хмельниччині.
У 1980 році закінчив Український інститут інженерів водного
господарства за фахом «інженер-механік».
1980-1998 роки: пройшов шлях від майстра до першого заступника голови правління ПАТ «Гідромеханізація». 1998-2003
роки: генеральний директор дочірнього підприємства «Гідромеханізація».
Із 2003 р. по сьогодні: голова правління ВАТ (Із 2013 р. — ПАТ)
«Гідромеханізація». Під його керівництвом ПАТ «Гідромеханізація» стало провідним підприємством у своїй галузі, знаним та авторитетним серед будівельників України.
За вагомі досягнення нагороджений орденами Миколи Чудотворця II і III ст., Почесною відзнакою «Орден «За високий професіоналізм».
За активну участь у ліквідаційних роботах на ЧАЕС отримав
Почесну грамоту Міністерства енергетики та електрифікації
СРСР.
За особливі заслуги перед Україною Ю. Колодзяну присвоєно
почесне звання «Лицар Вітчизни» з врученням Золотого Хреста
«Честі і звитяги» та нагороджено орденом «Хрест Пошани України», срібним та золотим орденами «Взірець професіоналізму» та
орденом «Гордість країни».

йнято в усьому цивілізованому світі.
А щодо державних масштабів, то сучасні українські
закони настільки суперечать
один одному, що отримати
дозвіл на діяльність — справжня проблема. Часом на це
ідуть роки. А от нелегали під
«дахом» впливових осіб ді-

— це, без перебільшення,
золотий фонд підприємства.
Без їхньої самовідданої,
жертовної праці не було б
усіх наших здобутків. І як керівництво ми щасливі, що,
попри складні ринкові умови, можемо собі дозволити
підвищення добробуту працівників та ветеранів.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 7 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:40 «Шiсть кадрiв»
07:00 «ТСН-Тиждень»
08:30 Х/ф «Знахарка»
12:30 Х/ф «Ключi вiд
щастя - 2»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Чудо»
23:15 Х/ф «Персонаж»
UA:ПЕРШИЙ
6:20, 07:50, 08:15
Смакота
06:25 Золотий гусак
09:00 Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання»
10:40 Д/ф «Дмитро
Вiтовський. Шлях до волi»
11:50 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
12:35 «Пiсня України» О.
Злотник
14:30 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
15:40 Д/ф «Капелани»
17:30 Перша студiя.
Спецвипуск

17:55 Документальне
кiно. Цикл
«Декомунiзацiя»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
23:05 Концерт «Лише у
нас, в Українi»
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Зiрковий шлях
08:40, 15:25 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
15:00, 19:00 Подiї
17:00, 19:45 Т/с «Право
на любов»
21:50 Футбол. Євро 2016.
1/8 фiналу
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:00, 13:50, 21:00 DWновини
06:20 Х/ф «Сунична
галявина»
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

11:15 Х/ф «Увесь я»
15:00 Незаймана планета
16:00 НЛО: секретнi
архiви
17:00 Концерт В. Павлiка
«Освiдчення»
18:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:00 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
21:10 Х/ф «Дивовижнi
пригоди Мерi Брайант»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 М/с «Лис Микита»
14:15, 23:00 Вiталька
16:50, 17:50, 18:50, 19:55,
20:55, 22:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:15, 18:15, 19:15, 20:20,
21:20, 22:25 Одного разу
в Одесi

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:05, 15:55 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
11:55 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
13:45, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
8:45 «Савант»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:05 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
13:45, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 10»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»

19:00, 23:15 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
5:30, 07:45 Kids Time
05:32 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:50 Х/ф
«Куленепробивний»
09:50 Т/с «СуперМакс»
19:00 Дешево i сердито
21:25 Суперiнтуїцiя
00:50 Х/ф «Люблю твою
дружину»
МЕГА
08:50 Голокост
зсередини
09:50 Таємницi Третього
Рейху
10:50, 21:00 Життя пiсля
людей
13:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
15:10 Дика Канада
18:10 Вiщi сни
19:10 Шосте вiдчуття
20:10 Секти. Контроль

свiдомостi
23:40 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 00:20
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
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»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i

Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
23:45 «КВН»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
11:05, 12:25 Х/ф «Ти
будеш моєю»
13:25, 14:20 «Валерiй
Меладзе. Небеса»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Док. проект
«Ризиковане життя.
Вода»

ICTV
6:35 Факти тижня
08:30 Х/ф «Чорнильне
серце»
10:30 Х/ф «Поросятко
Бейб»
12:05, 13:10 Х/ф «Бейб:
Поросятко у мiстi»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Прибрати
Картера»
16:20 Х/ф «Гонщик»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:10 Т/с
«Володимирська, 15»
22:05 Х/ф «Пiдривник»
23:50 Х/ф «Глибоке синє
море»
5 КАНАЛ
6:35, 17:45 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
9:00 Х/ф «Робокоп:
протистояння i крах»
10:50 Х/ф «Робокоп:
темне правосуддя»
12:45 «Українськi
сенсацiї»
13:45 «Люстратор 7,62»
14:45 «Люстратор.
Спецпроект»
15:45, 23:30 «Секретнi
матерiали»
18:30, 23:00 «Спецкор»
20:00 Х/ф «Слiд смертi»
22:00 Т/с «Олiмп»

ВI В ТО Р О К , 2 8 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Година пiк»
08:00, 19:30 ТСН
09:00 Х/ф «Екiпаж»
12:00 Х/ф «Ключi вiд
щастя - 2»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Чудо»
23:15 Х/ф «Французький
поцiлунок»
UA:ПЕРШИЙ
6:20, 07:50, 08:15
Смакота
06:25 Золотий гусак
09:00 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
10:00 Урочисте засiдання
ВРУ з нагоди Дня
Конституцiї України
11:35 Д/ф «Нашi
найпершi»
12:25 «Єднаймося!».
Сольний концерт
О.Чубарєвої
14:30 Prime time з М.
Гонгадзе
15:05 Фольк-music
16:35 Подорожнi
17:30 Х/ф «Пропала
грамота»

18:55 Про головне.
Спецвипуск
19:40 Т/с «Травма»
21:00 Новини
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Четвер 12»
11:00, 15:25, 20:00 Т/с
«Шлях в порожнечу»
00:00 Музична
платформа
ТОНіС
6:10 Х/ф «Увесь я»
07:50, 21:00 DW- новини
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:15 Х/ф «Сунична
галявина»
13:50 Сiм чудес України.
Київська фортеця
15:00 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
16:00 НЛО: секретнi

архiви
17:00 Концерт В. Павлiка
«Освiдчення»
20:00 «В. Хурсенко. Полiт
бiлого журавля»
21:10 Концерт М.
Поплавського «Україна моя родина»
00:15 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 М/с «Лис Микита»
16:50, 17:50, 18:50, 19:55,
20:55, 22:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:15, 18:15, 19:15, 20:20,
21:20, 22:25 Одного разу
в Одесi
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 15:55 «Все буде
добре!»

08:40 «Зiркове життя»
09:40 «Вагiтна у 16»
10:40 «Доньки-матерi»
11:35 «Україна має
талант!-7»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
01:50 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 10»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

23:15 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:45 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:47 М/ф «Гладiатори
Рима»
10:40 Х/ф «Чорний
лицар»
12:35 Х/ф «Погоня»
14:20 Х/ф «Красуня в
наручниках»
16:15 Х/ф «Назад на
Землю»
17:55 Х/ф «Останнiй
бойскаут»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:00 Х/ф «Цiлуючи
дiвчат»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
06:50 Паралельний свiт
08:50 Мегалiтак Гiтлера
09:50 Таємницi Третього
Рейху
10:50, 21:00 Життя пiсля
людей
13:30 Навколо свiту.

Мiсця сили
14:20 Далеко i ще далi
15:10 Сонячнi створiння
16:10 Дикi Аппалачi
17:10 Пiдводний рай
18:10 Таємницi
Радянського дефiциту
23:40 Суперкораблi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 12:05, 23:20
«Телемаркет»
11:00 «Концерт М.
Поплавського у Варшавi»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 01:40 Т/с «90210:
Нове поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «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, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:35, 14:20, 16:15 Т/с
«Сiльський романс»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Док. проект

«Ризиковане життя.
Морозиво»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:00 Т/с «Викрадення
богинi»
10:55 Х/ф «Чорнильне
серце»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Поросятко
Бейб»
15:00 Х/ф «Бейб:
Поросятко у мiстi»
16:50 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
18:45 Факти. Вечiр
21:05 Т/с
«Володимирська, 15»
22:05 Т/с «Демони»
23:05 Х/ф «Молитва за
гетьмана Мазепу»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,

23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35 Х/ф «Iван Сила»
09:20 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
11:20 Т/с «Спецназ. Рейд
у пустелю»
16:15 Т/с «Вуличний
боєць: кулак вбивцi»
19:15 Т/с «Гвардiя»
23:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»

С Е Р Е ДА , 2 9 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Чудо»
00:00 Х/ф «Летючий загiн
Скотланд-Ярду»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
09:20 Чоловiчий клуб.
Спорт
11:00 Засiдання КМУ
13:40 Мультфiльм «Друзiянголи»
13:55 Школа Мерi
Поппiнс

15:40 Д/ф «Срiбна Земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
17:10 Т/с «Таксi»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Т/с «Мати i
мачуха»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Мiй капiтан»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Пiдкидьок»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої

свiтової вiйни: день за
днем»
12:30, 15:35 НЛО:
секретнi архiви
13:30 «Будьте здоровi!»
18:10 Сiм чудес України.
Олесько
18:30 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:00 Незаймана планета
21:20 DW- новини
22:10 Левиний рик
23:00 Тисяча днiв планети
23:50 Натхнення
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У

16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:15, 15:55 «Все буде
добре!»
09:20 «Зiркове життя»
11:15 «Україна має
талант!-7»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:30 «Один за всiх»
НТН
7:05 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму

домi»
13:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 11»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
08:30 Т/с «СуперМакс»
11:40 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:05 Х/ф «I прийшов
павук»
00:05 Х/ф «Цiлуючи
дiвчат»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:40, 12:20 Дзеркало

iсторiї
08:40, 17:10
Екстремальний свiт
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:10 Таємницi Третього
Рейху
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Смертельна
зустрiч
16:20 Вiн i вона. Бiй за
життя
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:50 У пошуках скарбiв
23:30 Маленькi монстри
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «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, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»

18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Док. проект
«Ризиковане життя.
Миючi засоби»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:45 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
12:00, 13:20 Х/ф
«Пiдривник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:20 Т/с «Демони»
23:20 Х/ф «Унiверсальний
солдат»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:55 Т/с «Гвардiя»
13:40 Т/с «Вуличний
боєць: кулак вбивцi»
16:40 Х/ф «Слiд смертi»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Динамiт»
22:00 Т/с «Таксi: Бруклiн»
00:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»

Ч Е ТВ Е Р , 3 0 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Чудо»
23:15 «Право на владу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
09:20, 18:55 Про головне
12:10 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
15:35 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новини. Свiт

19:40 Т/с «Травма»
20:30 Люструвати не
можна залишити
21:30 Новини. Спорт
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:20, 21:20 DW- новини
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

12:15, 21:00 Незаймана
планета
13:10, 17:45 Дика планета
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Левиний рик
18:10 Сiм чудес України.
Качанiвський палац
19:00 В гостях
у Д. Гордона.
О.Михайличенко
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 15:55 «Все буде
добре!»
08:40 «Зiркове життя»
09:40 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:50 «Україна має
талант! Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:40 Х/ф «Зупинився
потяг»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»

13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
09:15 Т/с «СуперМакс»
12:35 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:10 Х/ф «Параноя»
00:10 Х/ф «I прийшов
павук»
МЕГА
07:40 Правда життя
09:40 Свiт на долонi
10:40 Мiстична Україна
13:10 Таємницi Третього
Рейху
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Смертельна

зустрiч
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:00 Далеко i ще далi
21:40 Дикi Аппалачi
23:30 Як захопити
планету
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «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, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Док.проект

«Ризиковане життя.
Шампунi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
11:55, 13:20 Х/ф
«Унiверсальний солдат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:20 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Кiборг»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:32 Хронiка дня
2+2
6:00 Мультфiльми
06:35, 14:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 19:20, 23:30
«Секретнi матерiали»
09:20 Т/с «Спецназ. Рейд
у пустелю»
15:45, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:30 Х/ф «Динамiт»
20:00 Х/ф «Небезпечне
занурення»
00:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

25 червня

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
22:20 «Свiтське життя»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:10 «Європейський
прорив-2016». Церемонiя
нагородження

18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Х/ф «Вiолончель»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Т/с «Єдиний
мiй грiх»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:00, 21:20 DW- новини
07:20, 21:40 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:10, 17:45 Дика планета
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
14:55 «Iпостасi спорту»
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Переяслав
18:50 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:00 Чудеса природи
22:10 Секрети акул
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10 Країна У
18:05 Х/ф «Знову ти»
20:00 Х/ф «Одного разу

в Римi»
21:30 Х/ф «За бортом»
23:45 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:25 «Зiркове життя»
07:20 Х/ф «Максим
Перепелиця»
09:15 Х/ф «Молода
дружина»
11:15 Х/ф «Мати й
мачуха»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:45 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Дружина за
контрактом»
22:35 Х/ф «Вечiрня казка»
НТН
6:50 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
08:20 Т/с «СуперМакс»
11:40, 20:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
22:00 Х/ф «Астрал»
00:05 Х/ф «10000 рокiв до
нашої ери»
МЕГА
07:40 Правда життя
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:10 Таємницi Третього
Рейху
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Смертельна

зустрiч
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:00 Далеко i ще далi
20:50 Вiн i вона. Бiй за
життя
21:40 Татри: незаймана
краса
23:30 Як захопити
планету
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове

поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20, 01:10 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»

23:30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
11:45, 13:10 Х/ф «Ворог
ще ближче»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25, 22:00 Скетчком
«На трьох»
23:25 Х/ф «Важка
мiшень»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:30 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Т/с «Спецназ. Рейд
у пустелю»
15:40 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:40 Х/ф «Небезпечне
занурення»
20:00 Х/ф «Люди - Iкс:
Перший клас»
22:25 Х/ф «Дiамантовi
пси»
00:20 Х/ф «Жах з-пiд
землi»

СУБОТ А , 2 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Сватики»
07:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Т/с «Чудо»
15:05, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:30, 18:30 «Розсмiши
комiка 6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф « Від заходу до
свiтанку»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
08:35, 23:40 Золотий
гусак
11:00 Казки Лiрника
Сашка
11:30 Мультфiльм «Друзiянголи»
12:30 Х/ф «Маленька
Фадетта»
14:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:30 Д/с «Вудро Вiлсон»

17:15 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:25 Дорога до Рiо-2016
22:00 Х/ф Проект
«Україна-25»
22:25 Альтернативна
музика
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Шлях в
порожнечу»
15:20 Т/с «Право на
любов»
19:50 Х/ф «Наречена
мого нареченого»
21:50 Футбол. Євро 2016
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
9:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар

країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Осiння
соната»
14:20 Сiм природних
чудес України. Шацькi
озера
15:30 Дика планета
16:00 Секрети акул
17:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
20:00 «Euroshow» М.
Поплавського
21:00 Х/ф «Рокко та його
брати»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»

12:20 М/ф «Бiонiкл:
Вiдродження легенди»
13:40 Х/ф «Бунтарка»
15:35 Х/ф «Знову ти»
17:30 Х/ф «Одного разу
в Римi»
19:00 Х/ф «За бортом»
23:40 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Пригоди
Самвела та Поливоди у
Дзембронi»
13:05 Х/ф «Максим
Перепелиця»
15:00 Х/ф «Дружина за
контрактом»
16:55 Х/ф «Вечiрня казка»
19:00 Х/ф «Час щастя»
21:05 Х/ф «Час щастя-2»
23:00 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:10 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»

08:40 Х/ф «Наприкiнцi
ночi»
11:30 «Речовий доказ»
14:50 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Обитель
диявола»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 08:25 Kids Time
06:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:27 Дешево i сердито
10:00 Хто зверху
14:00 Т/с «СашаТаня»
17:00 Х/ф «Мармадюк»
18:50 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом»
21:00 Х/ф «Диктатор»
22:40 Х/ф «Останнiй
бойскаут»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:40, 12:20 Дзеркало
iсторiї
08:40, 17:10

Екстремальний свiт
09:40 Таємничий свiт
термiтiв
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:10 Таємницi Третього
Рейху
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Смертельна
зустрiч
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
21:40 Дикий Кавказ
23:30 Як захопити
планету
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:40, 16:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»

19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:20 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
13:10 «КВН»
15:20 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
09:30 Х/ф «Екiпаж»
12:30 Х/ф «Приборкання
норовливого»
14:20 Х/ф «Люблю. 9
березня»
16:00 Х/ф «Хронiки
зради»
18:00 Х/ф «Погана

сусiдка»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Ювiлейний вечiр В.
та К.Меладзе»
22:30 Док. проект
«Кличко Ф’юрi. Поразка –
не варiант»
23:10 «Великий бокс. В.
Кличко – Т. Ф’юрi»
ICTV
7:50 Кримiнальна Україна
08:50 Секретний фронт
11:45 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
14:00 Т/с «Демони»
16:50 Х/ф «Важка
мiшень»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»
22:15 Х/ф «Гудзонський
яструб»
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, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
15:15 Час iнтерв’ю
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:05 «Вайпаут»
14:00 Х/ф «Робокоп:
Розплавлення»
15:50 Х/ф «Робокоп:
воскресiння»
17:45 Х/ф «Сталiнград»
20:45 Х/ф «План
пограбування»
22:00 Х/ф «Доберман»

НЕДIЛЯ , 3 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Сватики»
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Козаки. Футбол»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 5»
12:00 Т/с «Чудо»
15:00 Т/с «Свати - 3»
19:30 «ТСН-Тиждень
21:00 Х/ф «Несподiвана
радiсть»
00:45 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
8:10 Смакота
08:35 Золотий гусак
09:40 Мистецькi iсторiї
12:55 Футбол. Чемпiонат
Європи. Ю-17. Фiнал
15:40 Чоловiчий клуб
16:20 Д/с «Вудро Вiлсон»
17:55, 18:50, 19:50 Т/с
«Мафiоза»
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Шлях у
порожнечу»
14:40 Т/с «Мiй капiтан»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
21:50 Футбол. Євро 2016
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:10 Х/ф «Осiння соната»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:20 Х/ф «Вiк любовi»
15:00 Тисяча днiв планети
16:00 НЛО: секретнi
архiви
17:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
20:45 «Свiтськi хронiки»

21:10 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:45 Євромакс
22:10 Х/ф «Батько-хазяїн»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Бiонiкл:
Вiдродження легенди»
12:50 Х/ф «Бунтарка»
14:50 Країна У
23:50 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Караоке на

Вважати недійсним втрачений студентський
квиток, виданий Національним медичним
університетом імені О. О. Богомольця на
ім’я Максима Володимировича ІВАЩУКА
У Комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» ВМР на постійне працевлаштування потрібні відповідальні працівники на посади:
— прибиральники територій;
— тесляр.
Звертатись за адресою: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 9-А, з 08:00 до 09:00.
Вважати недійсним втрачене посвідчення
інваліда дитинства ІІ групи ААБ № 058152,
видане 02.07.2012 р. Вишгородським УСЗН
на ім’я Надії Володимирівни РАПЦЕВОЇ
Віддам кошенят у добрі руки.
Тел: (063) 773-73-98
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 228) на ім’я Миколи Теодозійовича БОРАКА

Майданi»
11:10 Х/ф «Час щастя»
13:15 Х/ф «Час щастя-2»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

16:10 М/ф «Що могло
бути гiрше»
18:00 Х/ф «Диктатор»
19:45 Х/ф «Iнтерв’ю»
22:00 Х/ф «Секс-вiдео»
23:55 Х/ф «Красуня в
наручниках»

НТН
6:20 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
07:55 Х/ф «Чорний
принц»
09:35 Т/с «Головний
калiбр»
13:00 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Не журись!»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Охоронець»
22:15 Х/ф «Недоторканi»
00:10 Х/ф «Акули Малiбу»

МЕГА
6:30 Паралельний свiт
08:20 Таємницi Третього
Рейху
11:00 Як захопити
планету
13:40 Татри: незаймана
краса
14:40 Дикий Кавказ
15:40 Занурення в
таємницю
16:40 Далеко i ще далi
18:20 Дивна справа
21:00 Життя до
народження
23:50 Вирiшальна мить

НОВИЙ КАНАЛ
9:25 Kids Time
09:27 М/с «Кiт у чоботах»
14:20 Х/ф «Мармадюк»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»

ХІМЧИСТКА
всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров.
Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58
(097) 614-56-47

Продам земельну ділянку
(у м. Вишгороді)
5 соток. Тел: (063) 855-26-22

Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний
бокс № 218) на ім’я
Сергія Леонідовича
УГНІВЕНКА
Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний
бокс № 217) на ім’я
Анатолія Івановича
ГОРБАЧА

13:00 «М. Поплавський.
Серцем i душею»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 00:00 «У центрi
уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Джек та
бобове стебло»
12:00 М/с «Мiа та я»
13:20 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»

19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Супер 8»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:45 «Великий бокс. В.
Кличко – Т. Ф’юрi»
08:10 «уДачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Погана
сусiдка»
14:10 «Ювiлейний вечiр В.
та К. Меладзе»
16:10 Х/ф «Торкнутися
неба»
18:00 Т/с «Краплина
свiтла»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Краплина
свiтла» Заключна
23:10 Х/ф «Хронiки
зради»
ICTV
6:40 Провокатор

07:35 Зiрка YouTube
09:20 Дивитись усiм!
10:15 Без гальм
11:15, 13:00 Х/ф
«Останнiй самурай»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Гудзонський
яструб»
16:35 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Хiтмен»
22:15 Х/ф «Напад на 13-й
вiддiлок»
00:20 Х/ф «Релiкт»
5 КАНАЛ
06:32, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:05 В кабiнетах
17:15 «Дзеркало iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї

20:00 Д/п «Свiтова вiйна.
Загрози та виклики»
Частина 1
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком
таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
16:00 Х/ф «Люди - Iкс:
Перший клас»
18:25 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
22:05 Х/ф «Дiамантовi
пси»
00:00 Х/ф «Доберман»

Вишгородська районна рада спільно з волонтерами
закликає долучитися до доброї справи — плетіння
маскувальних сіток для воїнів АТО
Шановні земляки!
Антитерористична операція на
Сході країни триває. Нашим солдатам потрібно ховати техніку, щоб
зробити її непомітною для ворожих
сил. На даний момент для деяких
хлопців гостро стоїть не питання
продуктів чи одягу, а потреба маскувальних сіток.
Закликаю всіх небайдужих людей долучитися до плетіння сіток,
яке проводиться щодня з 17:00 до
19:00, крім суботи та неділі, на задньому подвір’ї адмінбудинку м.
Вишгорода, пл. Т. Шевченка, 1.
Також є потреба в допоміжних
матеріалах для плетіння: рибацьких сітках, легких тканинах зелених та коричневих кольорів. Їх збір проводиться щоденно, з 08:00 до 19:00 год., окрім
суботи та неділі.
Детальніше за телефонами: (04596) 26-392, (093) 835-71-31, (095) 465-03-53.
З повагою голова Вишгородської районної ради Ростислав КИРИЧЕНКО
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Мозаїка

2016 року

Вітаю вишгородців з державним святом –
Днем Конституції України!
Світовий досвід свідчить, що найуспішніше розвивається та суспільна система, в якій найповніше розкривається
творчий потенціал людини. Адже вільна і відповідальна особа є головною рушійною силою сучасної цивілізації, творцем усіх суспільних відносин – політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, наукових, культурних.
Конституція України 1996 року дала поштовх для розвитку усіх галузей
національного законодавства та сфер суспільного життя. Тож будьмо вільними і водночас відповідальними.
Зичу вишгородцям мудрості і далекоглядності, високих досягнень у
праці і творчості, міцного здоров’я та натхнення, добробуту і затишку у родинах!
Заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

Вишгород

Основний Закон,
що втілює мрії і сподівання
Конституція наголошує на абсолютній
цінності людини, її життя і здоров’я, честі й
гідності, недоторканості та безпеки. Основний Закон нашої держави, гарантуючи громадянам загальновизнані права та свободи,
закріпив ідеали справедливості та рівності,
які сповідують усі цивілізовані країни світу.
Нехай же в цей урочистий день повсюди панує світлий
настрій, міцніє почуття гордості за нашу країну, за її Основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще
й гідне життя у власній державі.
Секретар Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Прекрасний ювілей на життєвому календарі
справжнього професіонала своєї справи, доброї
та чуйної людини, аптекаря за фахом, депутата
Новопетрівської сільської ради Василя Васильовича ТИЩЕНКА!
Спасибі Вам, шановний ювіляре, за вашу багаторічну сумлінну працю та невтомну громадську діяльність, за Вашу людяність, порядність і доброту.
Зичимо Вам доброго здоров’я, удачі, благополуччя, Божої благодаті, віри, надії і любові на
кожен день.
Радіон СТАРЕНЬКИЙ, Новопетрівський
сільський голова, депутатський корпус,
Іван ВІКОВАН, директор Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»

Вітаємо!

Вітаю із 70-річчям члена Спілки архітекторів та художників України
Василя Володимировича КЛИМИКА!
Заслуги цієї талановитої людини важко переоцінити.
Василь Климик відомий насамперед як художник-монументаліст і архітектор, почесний громадянин Вишгорода. Він – співавтор пам’ятного знаку героям Лютізького плацдарму в с. Нові
Петрівці Київської області (1983 р.), пам’ятника Валерію Лобановському (2003 р.), пам’ятного знаку князю Святославу в с. Старі Петрівці і пам’ятника святим Борису і Глібу у м. Вишгороді (2011
р.), автор пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС у м. Вишгороді. Василь
Климик – автор багатьох декоративних скульптур, знаків, малих архітектурних форм, декоративно-монументальних розписів. Він брав участь у розробці інтер’єрів Музею «Героїчної оборони
Севастополя» (1984 р.), музею-заповідника «Битва за Київ 1943 р.» в с. Нові Петрівці (1990 р.),
виконав монументальний розпис церкви св. Іоанна Хрестителя по вул. Гарматній у Києві.
Вітаю дорогого іменинника з нагоди ювілею і бажаю йому доброго здоров’я, щастя й
гараздів. Нехай усе те, що Ви робите для людей, множиться сторицею. Радійте життю на
многії і щасливі роки!
Іван ВІКОВАН, директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»,
редакція газети «Вишгород»

ФОТОмить

Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ

ÐÀÍÎ-ÂÐÀÍÖ²,
75 ÐÎÊ²Â ÒÎÌÓ,
ÁÅÇ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Â²ÉÍÈ…

22 червня виповнилося 75 років з початку нападу гітлерівської
Німеччини на СРСР. В Україні цей
день відзначається як День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.
У Вишгороді представники районної
та міської влади, ради ветеранів, активна громадськість міста поклали
квіти до братської могили. Секретар
Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова наголосила на тому, що
ми маємо завжди пам’ятати історію і
подвиг тих, хто відстоював нашу країну тоді і відстоює сьогодні.
Після урочистої частини у БК «Енергетик» вишгородський хор «Ветеран»
виконав ряд композицій воєнних років.
Нагадаємо, рано-вранці, 75 років
тому, без оголошення війни на територію Радянського Союзу вторглися німецько-фашистські загарбники. У перші
ж години на захист Вітчизни піднялися
тисячі людей. Великі втрати понесла
Україна. На території держави загинуло
понад 5,5 млн мирного населення, на
фронті – 2,5 млн солдатів.

Вважати недійсними втрачені
документи від 08.09.2006 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 51) на ім’я Ігоря
Анатолійовича ТКАЧУКА
Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 110) на ім’я Василя Яковича МИКИТЧИКА
Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 133)
на ім’я Наталії Олександрівни
МИКИТЧИК

Вважати недійсними втрачені документи
від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 95) на ім’я Михайла
Івановича БУРЯКА

Вважати недійсними втрачені документи від
08.09.2006 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 52) на ім’я Світлани Вікторівни ТКАЧУК
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В житті, як у лазні: хочеш
— паришся, а хочеш — ні

Оголошено
набір

Вишгородські «Коралі» –
кращі у Братиславі
Міжнародний конкурс
Влас. інф.
(Початок на стор. 1)
На фестивалі свою творчість представляли колективи із України, Чехії, Словаччини,
Естонії та Литви. Наші «Коралі» підкорили
поважне журі кришталевими голосами, виконавши веснянки та обрядове Купальське дійство (сценарій виступу підготувала художній
керівник хору – Леся Потіцька).
Це ще одна перемога на міжнародному рівні. Адже свій різножанровий репертуар «Коралі» вже демонстрували у багатьох
країнах Європи – Австрії, Польщі, Німеччині,
Угорщині, а також у Румунії, Македонії. У репертуарі хору — понад 200 творів а капела,
серед яких – духовна музика, повстанські та
стрілецькі пісні, твори українських компози-

торів, народні календарно-обрядові пісні.
«Залюбки показуємо нашу творчість іншим народностям і з цікавістю сприймаємо
їхню, – ділиться враженнями хормейстер
колективу Оксана Твердушко. – Приємно,
що нас завжди сприймають надзвичайно доброзичливо. Так було і цього разу. А ще ми
встигли побувати на екскурсіях у столиці Австрії – Відні та в одному з найстаріших міст
Польщі – Кракові. Спасибі батькам наших
вихованців, які вирушили з нами в подорож
та всіляко допомагали і в дорозі, і в організації поїздки».
З перемогою хор «Коралі» привітав Вишгородський міський голова Олексій Момот,
побажавши й надалі підтримувати й пропагувати народні традиції та прославляти рідне
місто Вишгород на міжнародному рівні.
Про транспорт для поїздки хору «Коралі»
потурбувалася Вишгородська міська рада.

Стацвідділення: ремонт закінчено
Олександр КОНОНЕНКО

Турбота

17 червня після капітального ремонту відкрилося відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового
проживання Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування.
Звичайно, капітальний ремонт – це не
новозбудоване приміщення. Але в даному
випадку воно змінилось настільки, що можна сказати, його звели по-новому. Під новим
метало-черепичним дахом пофарбоване світлою фарбою приміщення аж наче стало просторішим.
Повністю поміняли електропроводку. Підлога в коридорах вистелена плиткою, у кімнатах — лінолеум, нові двері та меблі. Повністю
переобладнано санітарну кімнату і дообладнано ще одну. Приємно заходити тепер і до

їдальні, і до кімнати відпочинку. Будівельники,
яких очолює Андрій Куковенко, зробили, здається, неможливе — у приміщення вони вдихнули нове життя.
З цієї нагоди напередодні Дня медичного
працівника відбулися невеличкі урочистості
за участю обласного, районного та селищного керівництва, працівників територіального
центру та Димерської лікарні, громадськості
селища.
Територіальний центр орендує приміщення для стацвідділення у Димерської районної
лікарні. Їхня спільна мета – огорнути підопічних центру увагою, кваліфіковано і якісно надавати їм соціальні і медичні послуги – спонукала територіальний центр і Димерську
районну та Вишгородську центральну районну лікарні налагодити тісну співпрацю, разом
вирішувати проблеми.
Детальніше — на сайті газети

На військову службу – за контрактом

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського райвійськкомату
Вишгородський райвійськкомат оголошує набір на
військову службу за контрактом. Приймаються громадяни
від 18 до 40 років, а під час особливого періоду – до 60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли
професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового
звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової
служби. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2016 року – від 7000 гривень.

Військовослужбовці мають також право на безкоштовне
отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги
(у т. ч. – і члени сімей військовослужбовців); санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ; можливість
отримання безкоштовного житла за рахунок держави; отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 50-відсоткової знижки оплати за користування житлом та за комунальні
послуги; щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну
допомогу; отримання права на пенсійне забезпечення після
звільнення з військової служби.
Детальніше – за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 3.Тел: (04596) 5-43-45.

