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Безпека життя

Володимир ТКАЧ
Криміногенна ситуація в Україні не влаштовує сьогодні нікого: ані владу, ані широкий загал громадян.
По руках гуляють сотні тисяч стволів незареєстрованої зброї, яку везли і везуть із зони АТО. Не випадково
то тут, то там вибухають гранати, лунають автоматні

черги, гинуть люди, несуть втрати правоохоронці.
Звісно, що миритися з цим явищем неможливо. З боку
Київської обласної держадміністрації — це втілення
програми «Безпечна Київщина», яка розрахована на
період до 2020 року. На її реалізацію вже виділено
більше 30 млн грн. Діє і програма «Нульова смертність
на дорогах».
Далі — на стор. 3

Читайте на сайті газети «Вишгород»

Читайте в наступному номері

Урядова програма «Доступні ліки»
«Князі та гончарі: нові дослідження посаду
давньоруського Вишгорода»
На вас чекає «Студентська республіка»

Анна Ярославна: повернення додому
Спогади ветерана АТО
Соми виривали з рук жінок білизну

З професійним
святом,
шановні медики!
Професія медика завжди була і
є чи не найпотрібнішою, адже саме
від лікарів залежить збереження
здоров’я нації та розвиток гармонійного суспільства. І сьогодні,
в дуже непростий для країни і кожного з нас час, медики проявляють
висоти духу, національної гідності,
людяності, відданості клятві Гіппократа. Вони з честю витримують
всі випробування разом зі своїм
народом, зокрема на Сході України, рятуючи здоров’я і життя захисників Української держави.
Вітаючи медиків з професійним
святом, зичимо міцного здоров’я,
мудрості, витримки, наснаги, професійного зростання, родинного
затишку та миру. Нехай збуваються всі ваші мрії і задуми.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутатський корпус,
виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

Служба «102» в дії

У Вишгороді з’явився поліцейський велопатруль
Попереду —
Ямайка
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Знай наших!

Володимир ТКАЧ
У минулому номері газети
ми повідомляли про успіхи вишгородських кікбоксерів на Чемпіонаті світу у Греції. Три наші
земляки у складі збірної України
вибороли три медалі. Це — Олександр Донцов — золото, його син
Арсен Донцов — золото й Ігор
Кашка — срібло. Ми продовжили
обговорення цієї приємної спортивної події.
Далі — на стор. 8

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

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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17 червня

На варті

2017 року

Військові навчання

Безпека на воді

Вишгород

Будьте обережні!

Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області

«Злива»
у Нових
Петрівцях
Катерина ЖАБУРОВСЬКА
У с. Нові Петрівці 10-11 червня відбулися
навчання сил територіальної оборони «Рух
100. Злива». У них взяли участь більше 500
осіб, у т. ч. – представники Києва, Київської
області, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Одещини, Черкас, Чернівців та Львова.
Навчання проходили на площі 15 квадратних кілометрів. Штаб було розташовано на території музею «Битва за Київ у 1943
році».
Вперше з моменту заснування Руху сприяння територіальній обороні України навчання відбувалися у тісній співпраці з органами
управління та посадовими особами ЗС України.
У відкритті навчань взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, військовий аташе Естонії, Голова Київської ОДА Олександр
Горган, голова Вишгородської райдержадміністрації Вячеслав Савенок, представники Оперативного командування Сухопутних військ
України та військові комісари області й районів.
Протягом двох днів учасники відпрацювали
та закріпили вміння пересуватися в похідному
порядку в зоні ведення бойових дій, брати під
охорону та організовувати оборону об’єктів, супроводжувати автомобільні конвої, знаходити
та знищувати ДРГ противника тощо. Територію
штабу охороняла рота Вишгородського районного військового комісаріату.
За час навчань підрозділи територіальної оборони організували три блокпости, два
ротних опорних пункти та цілий ряд взводних
опорних пунктів згідно з правилами військової
науки.
У перший день учасники навчань взяли під

Райвійськкомат

охорону два об’єкти критичної інфраструктури
району. Група швидкого реагування Червоного
Хреста України оперативно розгорнула мобільний шпиталь.
За перебігом навчань спостерігала група
офіцерів-посередників від Руху сприяння територіальній обороні України та спостерігачі з
числа діючих офіцерів Збройних сил України.
Підрозділи, що поверталися з позицій, з
цікавістю ознайомилися з експозицією Національного музею-заповідника «Битва за Київ у
1943 році» та виставкою «Твої, сини Україно!»,
присвяченою подіям у зоні АТО.
«Символічно, що навчання 2017 року відбулися в тому місці, де під час Другої світової
війни знаходився штаб командування 1-м Українським фронтом, війська якого у листопаді
1943 року звільнили Київ від фашистських загарбників», – зазначив директор Національного
музею-заповідника Іван Вікован.
Учасники навчань на знак шани поклали
квіти до пам’ятника воїнам-визволителям та
пам’ятника Невідомому солдату.
Після завершення навчань полковник Сухопутних військ України Анатолій Баргилевич та
голова Вишгородської РДА Вячеслав Савенок
вручили учасникам грамоти за участь та відзначили подяками командирів підрозділів.
Керівник навчань «Рух 100. Злива» Святослав Стеценко висловив сподівання, що співпраця між Збройними силами та громадською
спілкою «Рух сприяння територіальній обороні
України» буде поглиблюватися, а система територіальної оборони вдосконалюватиметься
на рівні законів України, зокрема у частині взаємодії між державними органами та громадськими об’єднаннями.

На службу – за контрактом

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
Вишгородський районний військовий
комісаріату Київській області оголошує набір на військову службу за контрактом.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком 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 най-

нижчої категорії з 1 січня 2016 року – від 7000
гривень.
Крім того, військовослужбовці мають
право на безкоштовне отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги військовослужбовцями та членами їх
сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ; можливість
отримання безкоштовного житла за рахунок
держави; отримання військовослужбовцями та
членами їх сімей 50-відсоткової знижки плати
за користування житлом та плати за комунальні послуги; щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; отримання права
на пенсійне забезпечення військовослужбовців
після звільнення їх із військової служби.
За детальною інформацією звертайтеся за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб. № 3. Тел: (04596) 5-43-45.

У літню сонячну погоду все більше
хочеться залишити квартиру й вирушити
на природу – до лісу або річки. Вода – чудодійний засіб оздоровлення організму.
Купання дає людині фізичне й моральне
задоволення, допомагає позбутися стресів. Але, відпочиваючи біля води, слід бути
обачним і обережним.
Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання; навчання дорослих та
дітей плаванню; суворе дотримання правил
поведінки під час купання і катання на плавзасобах; постійний контроль за дітьми у воді
з боку дорослих.
Відпочинок на воді допускається тільки у
спеціально відведених місцевими органами
влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати у світлу частину доби.
Купатися дозволяється в спокійну безвітряну
погоду при температурі води не менше +18,
повітря – не нижче +24.
Не заходьте у воду в незнайомому для
вас місці, а також напідпитку, уникайте води
із швидкою течією, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Купаючись на «дикому» пляжі, не
пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід

входити неспішно, обережно пробуючи дно
ногою. Купатися краще там, де є рятувальні
служби. Особливо слідкуйте за дітьми: їхня
поведінка у воді непередбачувана. До плавок
потрібно прикріпляти шпильку – якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол
шпилькою допоможе відновити еластичність
м’язів. Утримуйтеся від далеких запливів:
переохолодження – головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато
ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля
піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.
Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді. Щоб він був для Вас і Ваших
дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!

Служба у військовому резерві
військової частини 3027
Національної гвардії України
Громадяни України, незалежно від статі та віросповідання, можуть виконувати
військовий обов’язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.
Службу у військовому резерві проходять
громадяни України, придатні до військової
служби за станом здоров’я, які не досягли
граничного віку (60 років) перебування у запасі, здатні з урахуванням місця проживання
(перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.
Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не підлягають призову на
строкову військову службу.
Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років.
Після закінчення строку дії першого
контракту строк служби у військовому резерві
може бути щоразу продовжений на 3-5 років
до досягнення громадянином граничного віку
перебування у військовому резерві.
Підготовка резервістів
Резервіст проходить підготовку у своєму
підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі в усіх найбільш значущих
заходах бойової підготовки (бойові стрільби,
тактичні навчання і т. ін.). При цьому терміни
проведення зборів командир військової частини заздалегідь узгоджує з резервістом та
його роботодавцем.
Під час проходження служби у військовому резерві резервісти забезпечуються військовою формою одягу, харчуванням, медичним та грошовим забезпеченням.
Система привілеїв та пільг резервістам, які
будуть залучені на збори:
Резервісту компенсується: середньомісячна заробітна плата на підприємстві за той
час. що він перебував у військовій частині;
гроші за проїзд до військової частини та в

зворотному напрямку.
Резервісту виплачуються (в залежності
від військового звання):
грошова виплата за 30 діб підготовки: від
4800 до 6400 грн (у 2016 році за 10 діб підготовки резервісти отримували до 700 грн);
одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим, хто виконав програму
зборів): від 1600 до 3100 грн;
добові за кожен день перебування у військовій частині: від 6 до 15 грн;
одна мінімальна заробітна плата на місяць тим, які на день призову на збори не працюють – 3200 грн.
Резервісту на весь період виконання
обов’язків служби у військовому резерві (час
проведення зборів) гарантується:
збереження робочого місця;
державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році
резервіст отримає:
по закінченню зборів: 5000 – 7000 грн (в
залежності від військового звання);
за підсумками року (тим, хто виконав програму зборів): 1600 – 2800 грн (в залежності
від військового звання);
працюючі резервісти – середньомісячну
заробітну плату на підприємстві за той час,
що він перебував у військовій частині;
непрацюючі резервісти – одну мінімальну
заробітну плату на місяць в розмірі 3200 грн (у
2016 році зазначена сума складала 1 286 грн).
Збори з резервістами проводяться не рідше одного разу на рік, тривалість яких не повинна перевищувати 14 діб.
Якщо Ви справжній патріот, бажаєте завжди бути готовим до захисту Батьківщини і
шукаєте адреналіну, звертайтесь за телефонами:
(096)449-20-06
(044)364-88-16

Наше місто

Вишгород
Довкілля

На «Бегемотиках» — вода в нормі

Влас. інф.
Здається, літо нарешті вступило у свої
права. Перша ознака цього — залюднені пляжі. З цим фактом виникає і слушне
питання: на скільки готові до купального
сезону місця масового відпочинку?
Міська рада ще у травні звернулася до
Вишгородського районного відділу лабораторних досліджень з проханням визначити
якість поверхневих вод на двох водоймах
«Бегемотики», на території хвилерізу та в
озері-акумуляторі в районі зупинки «Чайка».
Цю роботу санітарна служба виконала.
На відібраних зразках води дослідження за-

свідчили, що показники по забрудненню
відповідають нормі і не досягають гранично
допустимої концентрації. Це стосується запаху, прозорості, кольору, плаваючих домішок,
зважених речовин, вмісту заліза, хлоридів,
сульфатів, аміаку, нітратів, фосфатів, міді,
свинцю, кадмію та інших речовин. Що цікаво, вода в озері-накопичувачу по набережній
теж не така брудна, як здається на перший
погляд. Але поспішати купатися, скажімо, на
озерах «Бегемотики», ще не варто. Дно цих
водойм найближчим часом мають обстежити
водолази. Вони перевірять його на наявність
заліза, скла, каміння, автопокришок тощо і,
звісно, наведуть порядок.
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Безпека життя

Діалог поліції, влади з вишгородцями

Благоустрій

Ніякої забудови тут бути не може
Василь КЛИМИК,
архітектор, член Національної спілки
архітекторів України,
почесний громадянин м. Вишгорода
Нещодавно відбулася дискусія між
жителями будинків, прилеглих до території колишнього ресторану «Вишгород», і
представниками ТОВ «Вишгород Плаза»
щодо можливості будівництва багатоповерхового житлового будинку із вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями саме на місці ресторану.
Вже певний час схвильовані мешканці будинків № 8 та № 12 по вул. Набережній передають один одному різні чутки щодо того, що
вже, начебто, і в міськраді погодили, і навіть
по Генплану міста на цьому місці дозволяється багатоповерхова забудова.
Хочу нагадати всім, що Генплан міста
визначає лише межі функціонального зонування і не є нормативним документом для
прив’язки окремого будинку. У зоні багатоповерхової забудови, заштрихованої на Генплані певним умовним позначенням, крім самої
забудови, включені: дороги, тротуари, автостоянки, дитячі майданчики, лінії електропередач, зелені масиви, прибудинкові території,
яри та пагорби, непридатні для будівництва.

Безпека руху

Право на прив’язку окремого будинку дає
ПДП — проект детального планування, притому, якщо міськрада визнає доцільність такого будівництва. В даному випадку жодного
квадратного метра прибудинкової території
навколо плями колишнього ресторану немає,
бо ділянка обмежена з трьох боків існуючою
забудовою і крутим схилом – з четвертого.
В ПДП розраховується нормативна кількість
прибудинкової території на заплановану кількість мешканців, кількість дитячих садків,
шкіл, лікувальних закладів, торгівлі та інших
об’єктів інфраструктури. Даний мікрорайон
по вул. Набережній уже порушений двічі непередбаченою раніше багатоповерховою
забудовою без відповідних дитячих майданчиків та дитсадків, не кажучи вже про перезавантаженість інженерних мереж.
Порушення норм існуючого законодавства
у сфері будівництва має каратись відповідним
чином. Якщо фальшиві документи підписуються службовими особами — це вже кримінал.
По-варварському зруйнована будівля
ресторану колись була окрасою новонародженого міста. Вона потребує реконструкції
та оновлення, але лише як об’єкт інфраструктури з можливим доведенням до трьохчотирьох поверхів та відповідним оформленням прилягаючої території.

(Початок на стор. 1)
Головне управління МВС України по Київській області започаткувало проведення громадських слухань по всіх населених пунктах
столичного регіону. Мета — почути безпосередньо від пересічних людей пропозиції і поради щодо вдосконалення роботи поліції, виявити всі болючі точки і проблеми в громадах.
У вівторок 13 червня відбулися громадські слухання і у Вишгороді. Зібрання відкрив
перший заступник голови Вишгородської
РДА Олександр Устименко. Про співпрацю
з місцевою поліцією і перспективні напрямки присутніх проінформував Вишгородський
міський голова Олексій Момот, а далі діалог
продовжив начальник Вишгородського відділу поліції Павло Панфьоров, який розлого
розповів про криміногенну ситуацію в районі
і місті. Згідно зі статистикою, найбільше скоюється майнових злочинів, далі — проти особистості і розповсюдження наркотиків. Якщо
в районі спостерігається зменшення кількості
кримінальних порушень, то по місту дещо
інша ситуація: мають місце не лише крадіжки, а й грабежі, розбійні напади, угони автомобілів. Злочинність у місті має, здебільшого,
міграційний характер. Тобто, «працюють» га-

ДТП забрала життя людини

10.06.2017 р. о 00:15 до Вишгородського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо -транспортну
пригоду в центрі села Старі Петрівці. На
місце події негайно вирушили наряди
поліції та карети «швидкої допомоги».
Встановлено, що автомобіль «БМВ»,
водій якого не впорався із керуванням,
зіткнувся з деревами на зустрічному від
свого руху узбіччі. Внаслідок удару деформовано кузов машини. Водій та пасажир автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені
до ВЦРЛ.
Один із пасажирів загинув на місці
пригоди. Рятувальники розрізали кузов
авто, аби дістати загиблого. Всі учасники
ДТП – жителі Вишгородського району віком 24-26 років.
За даним фактом до ЄРДР внесено
відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.
286 ч. 2 КК України. Обставини трагедії
з’ясовуються.

«Велесгард» модернізуватиме
каналізаційну мережу
У міськвиконкомі
Влас. інф.
На минулому тижні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Необхідно було вирішити низку нагальних фінансових питань.
Таким чином було затверджено кошторисні частини робочих проектів по
капітальному ремонту віконних прорізів,
заміни вікон по вул. Грушевського, 12 ,
вул. Гриненко, 1-а, вул. Дніпровській, 1,
5, вул. Шевченка, 9. Подібні кошторисні
рішення прийнято по розміщенню міні-футбольного поля біля будинку № 7
по вул. Дніпровській, ремонту проїздів
та парковок по проспекту Шевченка,
6, проїзду між вулицями Дніпровською

Щоб з водою в домі жити — треба вчасно заплатити!
Адміністрація
Вишгородського МКП «Водоканал»
Забезпечення надійного функціонування підприємства, цілодобове якісне
надання послуг з водопостачання та водовідведення в повному обсязі можливе
тільки за умови поліпшення платіжної дисципліни абонентів.
Колектив Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» щиро
вдячний абонентам за своєчасну оплату
наданих нами послуг, а також сподівається
на подальше розуміння кожного споживача
стосовно важливості щомісячного розрахунку. Проте рівень платежів населення за отримані послуги залишається низьким. Станом
на 01.05.2017 р. загальна заборгованість
мешканців Вишгорода за спожиті послуги сягає 4 млн 445,4 тис. грн.
Вишгородське МКП «Водоканал» із розу-

стролери з Києва та інших регіонів.
Згідно з програмою «Безпечне місто», в
життя втілюється система відеоспостереження. Незабаром відеокамери будуть фіксувати
в’їзд і виїзд кожного автомобіля з Вишгорода. Вже найближчими вихідними в районі
набережної розпочне роботу велопатруль. З
двох отриманих новеньких автомашин одна
«Міцубісі» буде постійно патрулювати лише
Вишгород. Увійдуть у дію й три стаціонарні
пункти, облаштовані «тривожною кнопкою».
Посилиться профілактична робота: за кожним офіцером поліції буде закріплена одна
школа. Велику допомогу могла б надати поліції муніципальна варта, але депутати міської
ради провалили рішення про її створення. В
сусідньому м. Ірпені таке формування працює
дуже ефективно.
У той вечір із зали пролунало багато
слушних запитань, зауважень і пропозицій.
Пропонувалося посилити роботу з «наливайками», де без ліцензії і дозволів продається
алкоголь, боротьбу з бродячими собаками
тощо.
Діалог поліції, влади з вишгородцями засвідчив той факт, що байдужих до питань
безпеки у місті немає.

мінням ставиться до кожного, хто опинився
в скрутному становищі, та пропонує укласти
договір реструктуризації платежу за умови
сплати нарахування поточного місяця. Якщо
нарахування за Вашою адресою проводяться
ще за встановленими нормами, які занадто
великі для Вашого гаманця, то після підписання договору реструктуризації Ви можете
встановити лічильник води та контролювати
свої витрати і таким чином економити на поточних нарахуваннях. Це допоможе Вам у подальшому сплатити заборгованість.
Аби не потрапити до «чорного» списку
боржників, необхідно здійснити оплату за
отримані послуги до останнього робочого дня
місяця.
Найперше, про те, що ви маєте борг, вам
нагадає… червоний колір «Попередження
про заборгованість за надані послуги». Якщо
це не стане поштовхом до оплати, чекайте
в гості представників Вишгородського МКП

«Водоканал». Вони (під Ваш підпис) нададуть
попередження про те, чого Вам очікувати у
разі несплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.
Якщо ж обставини заборгованості вагомі
— прямуйте до відділу розрахунків населення
Вишгородського МКП «Водоканал». Ми завжди йдемо назустріч споживачеві, пропонуючи розтермінувати суму боргу, пояснюючи
можливість та процедуру отримання субсидій
та пільг.
Якщо ж пояснення, попередження та
вмовляння не діють, підприємство звертається до суду із заявою на видачу судового наказу для примусового стягнення боргу. У випадку подання до суду, неплатнику доведеться
додатково заплатити судовий збір, інфляційні
кошти та три відсотки річних. У деяких випадках сума додаткових судових витрат перевищує суму боргу.
Загалом щороку нам доводиться пода-

та Шолуденка, ремонту покрівлі по вул.
Шкільній, 7, вул. Симоненка, 4-а, вул.
Грушевського 8, пр-ту Мазепи, 3.
Виконком надав дозвіл фірмовому
магазину «Оболонь» по вул. Набережній, 1-а облаштувати прилеглу територію: висадити газон, кущі, клумби, встановити декоративну огорожу і таким
чином додати цьому куточку набережної неповторного шарму.
Також було розглянуто питання про
затвердження умов договору про пайову участь ТОВ «Велесгард 2015» у
розвитку інфраструктури міста. Це товариство спорудило багатоквартирний
житловий будинок по вул. Ватутіна і
тепер має модернізувати каналізаційну
мережу по вул. Шолуденка згідно з технічними умовами, які підготував міськводоканал.

«Водоканал» нагадує
вати до суду майже на сотню боржників. У
випадку невиконання рішення суду добровільно, державна виконавча служба вживає
всіх заходів для примусового погашення заборгованості. А це – стягнення із заробітної
плати, пенсії, накладення арешту на рухоме
та нерухоме майно з метою його подальшого
вилучення та реалізації, обмеження виїзду за
кордон.
Нормами Цивільного процесуального кодексу України передбачено стягнення боргів
за спожиті комунальні послуги у спрощений
спосіб — у порядку наказного провадження
– без виклику боржника до суду з подальшим
повідомленням поштою про прийняте рішення.
Наразі нам залишається сподіватися на
пробудження свідомості боржників, адже значно простіше наважитися на реструктуризацію боргу, ніж чекати на візит комунальників
чи державних виконавців.
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Шановні друзі!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня медичного працівника!
Робота в медицині є однією з найбільш жертовних.
У цю професію люди йдуть
за покликанням, відчуваючи потребу допомагати, рятувати, лікувати. Іноді у прямому сенсі слова – ставити
хворих на ноги. І дуже часто – зцілювати
не лише тіла, але й людські душі.
Хочу висловити вдячність усім працівникам медичної галузі за небайдужість та
високий професіоналізм. За здоров’я, яке
ви повертаєте людям. За те, що часто заради цього не рахуєтесь зі своїми особистими інтересами.
Особливо необхідно відзначити медиків, які несуть службу в зоні АТО, рятуючи
життя українським воїнам. Ми маємо десятки прикладів проведення надскладних

операцій під ворожим вогнем, врятованих
з поля бою поранених. Також тисячі медиків роблять часом неможливе, повертаючи
життя і здоров’я українським героям у госпіталях. Низький уклін вам за це!
Сьогодні Україна робить рішучі кроки
в напрямку проведення медичної реформи. Впевнений, від неї виграють і лікарі, і
пацієнти, і суспільство в цілому, оскільки
ми матимемо медицину європейського
зразка. Одним із ключових аспектів цієї
реформи є високий рівень соціального
захисту та гідна оплата праці медичного
персоналу.
Шановні медики! Від усього серця
бажаю вам і вашим родинам щастя та
здоров’я! Нехай у ваших домівках завжди
панують любов, мир та добробут!
Зі святом!
Голова Київської обласної
державної адміністрації
Олександр ГОРГАН

Шановні медики!
Прийміть
найщиріші
вітання з професійним
святом – Днем медичного
працівника!
Бажаю вам міцного
здоров’я та плідної, наполегливої праці, натхнення та
вагомих здобутків на ниві охорони здоров’я!
Хай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість найгуманнішій у

світі професії вселяє надію та впевненість у
завтрашній день, дарує заслужену шану й
авторитет!
Глибоко вдячний вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати людям радість життя!
Родинного
вам
тепла,
достатку, любові та сімейного благополуччя!
З повагою
заступник Вишгородського міського
голови Трохим ІВАНОВ

Шановні наші медики!
За доброю традицією, у
третю неділю червня відзначається День медичного працівника — одне з небагатьох
свят, яке не втратило свого
значення. Його відзначають
не тільки лікарі і медсестри,
але й усі, без чиєї допомоги
не обійшлася б медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів.
Ваша праця воістину героїчна і гуманна — зцілювати, повертати людям здоров’я,
рятувати життя. Скільки пацієнтів завдяки
вашим старанням знову відчули щастя і ра-

дість повноцінного життя!
Бажаю вам, шановні працівники галузі
охорони здоров’я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської
шани. З вірою і впевненістю, відданістю
клятві Гіппократа прямуйте в майбутнє,
направляючи всі зусилля на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення
здоров’я населення України. І нехай ваша
доброта, турбота і милосердя, щедрість
душ, щоденна сумлінна, наполеглива і нелегка праця повернуться до вас сторицею.
З повагою
депутат міської ради 7 скликання
Валентина ПАРЧУК

Від щирого серця вітаю великий колектив
медичних працівників Вишгородщини із професійним святом. В цей
день висловлюю вам подяку за самовіддану працю,
професійність,
чуйність,
людяність, теплоту рук та
щирість сердець!
Професія
медичного
працівника в усі часи була
чи не найпотрібнішою, адже
саме від лікарів залежить
збереження здоров’я нації, розвиток гармонійного суспільства та держави.
Бажаю усім вам та вашим родинам миру,
злагоди, професійних успіхів, особистого щастя
і, звичайно ж — міцного здоров’я!
Нехай удача ніколи не відвертається від вас, а
кожен день приносить лише радість!
З повагою
депутат Київської обласної ради
Роман БУКОВСЬКИЙ

Щиро вітаю головного лікаря КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня»
Івана В’ячеславовича КЛЮЗКА
з Днем медичного працівника.
Шановний лікарю, у день Вашого професійного свята хочеться сказати багато хороших слів на Вашу адресу, адже медик – рятівник і спаситель у найтяжчі хвилини нашого життя. Низький уклін
Вам за невтомну працю, за щире й відкрите серце. Завдяки Вашій
професійності у людей з’являється віра та надія на одужання.
Тож від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я, успіхів у праці, сімейних гараздів і благополуччя. Нехай Ваші невтомні руки ще багато
років повертають людям здоров’я та радість повноцінного життя.
Вдячна пацієнтка Тамара ХОМЕНКО

З професійним святом!

З нагоди професійного свята
щирі вітання завідуючому відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Сергію Володимировичу КРИЛОВУ та всім медичним працівникам відділення.
Ваша професія – одна з найнеобхідніших і найшанованіших.
Ви повертаєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію.
Низький уклін вам за сумлінну й невтомну працю. Нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям.
Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного
вам здоров’я,
благополуччя і святкового настрою!
Вдячна пацієнтка Тамара ХОМЕНКО

З Днем медичного працівника!

З Днем медичного працівника сердечно
вітаю завідуючого хірургічним відділенням
Вишгородської центральної районної лікарні
Андрія Анатолійовича ЄВГРАФОВА та всіх медпрацівників відділення.
Найтепліші слова вдячності вам – людям найгуманнішої у світі професії, які, не жаліючи
зусиль і часу, беруть на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігають найцінніше, що є у кожного, — здоров’я і життя.
Бажаю вам плідної праці, натхнення та вагомих здобутків на ниві
охорони здоров’я. Хай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість професії дарують заслужену шану й авторитет. Родинного вам тепла, достатку, любові й благополуччя. Нехай з вами
завжди залишаються віра й оптимізм!
Вдячна пацієнтка Тамара ХОМЕНКО

Добрі новини

Напередодні професійного свята —
Дня медичного працівника – Українська
асоціація сімейної медицини нагородила
комунальний заклад «Вишгородський район центр первинно-санітарної допомоги»
Відзнакою за практику впровадження первинної медичної допомоги.
— Нам дуже приємно, що серед п’яти
відзнак на всю Україну одну вручено медикам Вишгорода, — розповіла головний лікар
центру Оксана Валеріївна Морозова (НА
ФОТО). — Ми давно співпрацюємо з асоціацією, беремо активну участь в усіх її заходах.
Ця організація має серйозні напрацювання
із зарубіжними партнерами, і ми охоче переймаємо досвід своїх колег із країн Євросоюзу. Якщо вже Україна взяла курс на євроінтеграцію, то поглиблення практики сімейної
медицини — це веління часу. У нас молодий
амбітний колектив, який охоче сприймає всі

Шановні медичні працівники
Вишгородського району!
З нагоди професійного свята
прийміть
щирі
вітання та свідчення глибокої
поваги за самовіддану
працю
задля
збереження життя і
здоров’я людей!
Нехай ваша унікальна і благородна професія завжди буде оплачена
вдячністю, нехай ваш досвід і знання
допомагають людям відновлювати
здоров`я. А ваш милосердний труд
і безсонні ночі будуть щедро винагороджені повагою. Даруйте людям
надію, віру в зцілення і добро.
Зі святом!
З повагою
Максим КАЛІНКІН

Вітаю, медпрацівники!

Асоціація відзначила
наших медиків
Влас. інф.

Вишгород

новації сучасної медицини і у своїй роботі керується критеріями доступності і якості.
Користуючись нагодою, я хочу поздоровити всіх працівників Вишгородського
районного центру первинно-санітарної допомоги, всіх наших колег з професійним
святом — Днем медичного працівника і побажати добра і щастя, гідної вашої професії
зарплати, добробуту і статків. Здоров’я вам
і вашим пацієнтам!

14 червня в одній із палат хірургічного відділення Вишгородської ЦРЛ
змонтовано і встановлено меблі. В
результаті перетворень облаштовано
комфортабельну, затишну палату, де
пацієнти одужуватимуть і набиратимуться сил у комфортних умовах.
Головний лікар КЗ «Вишгородська
ЦРЛ» Іван КЛЮЗКО оглянув палату
та інші приміщення відділення, відзначивши працівників, які збирали меблі,
і, як годиться справжньому господарю,
дав кілька слушних порад, що теж незабаром будуть впроваджені в життя.

ФОТОмить

Палата – для комфорту пацієнтів

Він любив місто більше за життя
Володимир ТКАЧ
Два роки тому лічені дні не дожив до свого улюбленого свята — Дня медичного працівника лікар від
Бога, міський голова Віктор Олександрович Решетняк. Незнайомцям він так жартома і рекомендувався:
«Лікар, а за сумісництвом — мер!»
Він не уявляв свого життя без медицини. Будучи обраним міським головою, Віктор Олександрович попрохав
депутатів міської ради дозволити йому в позаробочий час
проводити складні хірургічні операції. Потреба в його золотих руках у лікарні була колосальною. 5 000 операцій за
плечима — це досвід, який не купиш ні за які гроші.
О восьмій ранку на виконкомівській оперативці він міг
нас вразити фразою: «А я вже о 6-ій провів операцію».
Його очі випромінювали ледь помітне почуття радості.
Так, о 6-й ранку було врятовано ще одне життя, ще од-

Пам’ятаємо

ній жінці ним дароване святе почуття материнства. І цей
факт не йшов ні в яке порівняння з мерівськими буднями:
каналізації, вивезення сміття, проблема бродячих собак
та іншою міською прозою.
Віктор Олександрович міг би запросто працювати в
кращих клініках Європи. Він неодноразово там бував і досить було сказати одне слово, як його забрали б із руками
й ногами. Але він обрав інше — служити громаді міста.
Знав, що часом ця робота невдячна, стресова, безжальна, спокою ні вдень, ні вночі — але пішов без вагань з
твердим наміром зробити Вишгород комфортним містом
для проживання. Йому це вдавалося, але надто дорогою
ціною — власного здоров’я, а потім — і життя.
Людям на кшталт Віктора Олександровича Решетняка
за праведні труди визначено знайти спокій саме у Царстві
небесному. Кому, як не йому. А нам, живим, пам’ятати і
віддавати шану...

Суспільство

Вишгород
Служба «102» в дії

2017 року
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У Вишгороді з’явився поліцейський велопатруль

Джерело: сайт Національної поліції
Київської області
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Три велопатрулі розпочнуть свою роботу вже
цієї суботи. Патрулюватимуть у вихідні та святкові
дні Вишгородську набережну та місця масового
скупчення людей, де рух транспорту перешкоджає відпочинку громадян. Окрім цього, поліцей-

ські попереджатимуть відпочиваючих про дотримання правил безпеки.
Очільник поліції Київщини Дмитро Ценов розповів,
що у велопатрульних є зброя, необхідні спецзасоби
і документи, тому одразу зможуть реагувати та фіксувати правопорушення, щоб забезпечити публічний
порядок. При собі матимуть медичні аптечки, аби
при необхідності надати першу невідкладну домедичну допомогу. Поліцейський велотранспорт облад-

22 червня — скорботна і пам’ятна дата

Пам’ятаймо і будьмо пильними
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів
На світанку 22 червня 1941 року
збройні сили гітлерівської Німеччини
і її сателітів раптово, без оголошення війни вторглися в межі СРСР. Так
розпочалася Велика Вітчизняна війна
радянського народу проти фашистських окупантів. Вона забрала мільйони життів, розорила квітучі міста
і села, полоснула по нитці життя молодих і талановитих людей у катівнях
гестапо, найсміливіших і гідних кидала під танки.
Німеччина в цей період мала ретельно розроблений план зруйнувати СРСР
як політичну і військову силу. Агресія полягала в тому, щоб розгромити армію і

Духовність

17 червня

знищити на окупованих територіях населення країни. Сама ідея агресії була
озвучена в книзі Гітлера «Майн кампф»
(«Моя боротьба»): «Коли ми говоримо
про завоювання нових земель в Європі, ми, звичайно, можемо мати на увазі
в першу чергу, тільки Росію і ті окраїнні
держави, які їй підпорядковані».
В агресії проти Радянської держави
взяли участь майже половина країн Європи, так чи інакше пов’язаних з Німеччиною, а також колабораціоністи і головорізи з інших країн... На фашистський
рейх працювала майже вся економіка
Європи, навіть нейтральних держав —
Швеції і Швейцарії. У самій Німеччині
працювали мільйони кваліфікованих робітників з інших країн.
Гітлерівські генерали розуміли, що

наний спеціальними світлодіодними відбивачами та
маячками. Його придбали завдяки місцевій владі, яка
тісно співпрацює з поліцією та піклується про безпеку
жителів.
Громадський порядок у місті позмінно охоронятимуть групи реагування патрульної поліції, які отримали
два нових службових автомобілі «Mitsubishi Outlander».
Акваторія Київського водосховища вже знаходиться під пильною охороною водної поліції.

без перемоги над СРСР, про знищення
його, як держави, не могло бути й мови
про здійснення панування на континенті. Гітлер підкреслював: «Мова йде про
боротьбу на знищення. Якщо ми не будемо так дивитися, то, хоча і реально
розіб’ємо ворога, але років через 30
знову виникне небезпека ... Ми ведемо
війну не для того, щоб законсервувати
свого супротивника, а для того, щоб
знищити». Все це знайшло своє відображення в різних директивах, інструкціях, наказах і т. д.
Плануючи подібне, фашистські ватажки були впевнені в успіху своєї агресії, але їхні плани зазнали краху, як і
створений ними третій рейх. А його ватажки постали перед Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі.
22 червня — скорботний день. Але це
не тільки день скорботи, а й день роздумів. Нацисти хотіли перемогти. Так, подекуди їх спочатку зустрічали з квітами,
але в цілому по країні вже було дихання
майбутньої перемоги. Народ розумів,

який страшний ворог іде війною.
У день початку війни можна поміркувати і над тим, чому переміг Радянський
Союз, а не гітлерівська Німеччина. У
чому відмінність гітлерівської Німеччини
від СРСР? В ідеології. У Німеччині панував нацизм, культ расової переваги,
«право» перетворювати на рабів і винищувати «неповноцінні народи». В СРСР
— побудова соціалізму і розвиток пролетарського інтернаціоналізму. Отже, той,
хто зараз порівнює СРСР з нацистською
Німеччиною, побічно реабілітує нацизм.
Сьогодні, в День скорботи, треба подумати всім, щоб по відбудованому після
бомбардувань Києву не марширували
неонацисти.
54 країни, які воювали в Другій світовій війні, втратили близько 25 мільйонів
солдат і майже 47 мільйонів мирного населення. Найбільші жертви від агресії
фашизму понесли Білорусь, Україна і
Росія. Про це забувати не можна. Слід
пам’ятати уроки історії і робити правильні висновки.

«… Тихою невтомною працею любіть Україну»

Степанія СІДЛЯР,
координатор Духовно-просвітницького Центру
«Спадщина», радник голови Вишгородської РДА
Ти – весь у слові, як у сповиткові,
З колиски до калини при горбі…
І вже коли ти похитнувсь у слові,
Вважай, що похитнувся у собі.
(Борис Олійник)
У суботу до Вишгородської районної бібліотеки пожвавлено, піднесено, з квітами ідуть, ідуть учні школи української мови. Ідуть і майбутні
учні. Учні школи українського читання і українознавства.
Школу української мови, яку було започатковано із доброї
і мудрої ініціативи і за відчутної моральної і фінансової підтримки мецената, голови БФ «Покоління», депутата Вишгородської міської ради В. П. Виговського у вересні минулого
року, відвідало більше п’ятдесяти людей.
У силу об’єктивних причин — чоловіки були мобілізовані
на службу в зону АТО, у когось робоча субота або робота,
пов’язана з відрядженнями, — частина учнів була змушена
залишити навчання.
18 учнів закінчили перший навчальний рік і одержали сертифікати. Десятьом учням, які 21 травня ц. р. були учасниками
поїздки у м. Канів, Валерій Павлович вручив сертифікати на
Чернечій горі. І це дуже символічно. Адже при врученні, коли
твій погляд спрямований та Дніпро і кручі, по-особливому відчуваєш, що
«…Нема на світі України,
Немає другого Дніпра»…
Вісім учасників одержали сертифікати про закінчення І
курсу української мови у районній бібліотеці м. Вишгорода.
І на Чернечій горі, і в бібліотеці кожен із учнів, а це — переселенці зі Сходу України, лікарі, юристи, учні вишгородських
шкіл – у своїх виступах вдячність висловили В. П. Виговсько-

му, вчителям, зокрема, заслуженому працівнику освіти України Дорі Тимошевській, яка за свою багаторічну вчительську
працю, громадську діяльність відзначена Орденом княгині
Ольги ІІІ ступеня, Орденом святої Великомучениці Варвари,
Орденом святого рівноапостольного князя Володимира, медаллю Григорія Ващенка.
В. П. Виговський у своєму виступі зазначив, що в цей
важкий для України час ми повинні бути згуртованішими,
добрішими, знати і поважати рідну мову, любити українську
землю, відновлювати національну пам’ять, оскільки в даний
час — це є наш головний самозахист. Він щиро подякував
вчителям, які працювали протягом навчального року, особливо Дорі Григорівні, за її працю, адже вона не тільки вкладала
у кожного учня мудрість, любов і терпіння, а й частину своєї
безмежно доброї душі.
Валерій Павлович щиру подяку висловив голові КОДА
Олександру Горгану, підтримку якого організатори, учні відчували постійно, директору районної бібліотеки Марині Березинець і працівникам закладу, які щосуботи допомагали,
шукали потрібну літературу, були разом із нами.
На час літніх канікул для всіх бажаючих учнів м. Вишгорода школа української мови продовжує курс українського

читання і українознавства.
За успішне навчання, добру поведінку,
відвідування занять без
пропусків — заохочення – українська
книжка, екскурсія до
Верховної Ради та ін.
На час вручення
сертифікатів і зустрічі
із майбутніми учнями
були присутні член
Центрального Проводу «Просвіти», заслужений працівник освіти України, повний
кавалер орденів рівноапостольного князя Володимира, учасник двомісячного перебування у камері смерті у м. Луганську,
викладач історії Національного університету ім. Драгоманова
Володимир Семистяга. У своєму виступі він теж сказав, що
знання, любов і повага до рідної землі, по якій ходимо, до
мови і пісні, яку чуємо, до неба, яке бачимо, — запорука миру
і спокою сьогодні й завтра — іншого шляху немає.
Заступник голови районної організації «Просвіта» Сергій
Прокопенко, крім слів вдячності і підтримки, з якими звернувся до присутніх, нагадав дуже мудру цитату Блаженнішого
патріарха УГКЦ Любомира Гузара: «Немає поділу України на
Схід і Захід, є поділ на тих, хто Україну любить і хто її не любить».
…Андрей Шептицький писав: «Не потоком пустих голослівних фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну».
І саме працею для України, для кожної дитини м. Вишгорода,
для кожного мешканця живе і працює меценат, голова БФ
«Покоління», депутат Вишгородської міської ради В. П. Виговський.
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 9 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку - 5»
12:20 Т/с «Матусi»
14:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15 Т/с «Свати
- 5»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Х/ф «Цiна солi»
10:30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
13:50 Т/с «Анна Пiль»
15:20 Х/ф «Вiчнi таки»
16:50 Говорiть один з
одним. А. Роговцева
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Вересень

21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:10 Т/с «Бабине лiто»
14:45, 15:30 Т/с «Багаття
на снiгу»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
23:30 Х/ф «Хеллбой II:
Золота армiя»
ТОНіС
6:00, 15:50 «Формули
Пруста. А. Матвiйчук»
07:00, 14:20, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
16:50 «В.Маренич:
соло з гiтарою i губною
гармонiкою»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. В. Пресняков

20:10 «Всесвiт Анатолiя
Пiлецького»
21:10 Рецепт успiху М.
Поплавського
21:50 DW-Вiзерунок дня
22:00 «Таке спортивне
життя. Ольга Харлан»
22:50 Заклинач акул
23:10 Останнiй шанс
побачити
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель
Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Т/с «Ти -

найгiрший»

23:45 Т/с «Код 100»

СТБ
7:40 «Планета земля 2»
08:40 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
10:35 «Україна має
талант!-5»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
08:00 М/ф «Реальна
бiлка»
09:45 Х/ф «Чотири
Рiздва»
11:15 Х/ф «Любов з
повiдомленням»
13:15 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
16:00 Х/ф «Червоний
капелюшок»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором
00:20 Х/ф «Стерв’ятник»

НТН
8:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:10 Т/с «Детективи»
11:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:30, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Лiнiя захисту»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

МЕГА
7:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Рiчковi
монстри
11:50 Дика Флорида
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20, 23:40 Смертельний

двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Пригоди Остiна
Стiвенса
18:00 Грами та карати
19:00, 00:30 Легенди
карного розшуку
20:00 Чорна пiхота
22:40 Незвичайна наука
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Дика
планета»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «НЛО. Секретний
архiв»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30, 23:50 «Розсмiши
комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Моє велике
грецьке лiто»
ІНТЕР
06:20, 12:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Покровськi
ворота»
15:15 «Жди мене»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20: «Подробицi»
20:40 Т/с «1942»
22:30 Т/с «Розвiдники»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф «Дiм
великої матусi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Х/ф «Дiм
великої матусi-2»
16:25 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:35 Свобода слова
00:30 Х/ф «Пiд прицiлом»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 08:25 Огляд преси

06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:05 Х/ф «Крадiжка в
музеї»
16:50, 00:00 Т/с «Теорiя
брехнi 2»
19:20, 20:15 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «За лiнiєю
вогню»

ВI В ТО Р О К , 2 0 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
12:35 Т/с «Матусi»
13:50, 14:55, 20:15, 21:15
Т/с «Свати - 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Джекi Браун»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:50 Вiд першої
особи
09:00 Х/ф «Цiна солi»
10:30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
12:15 Баклани на Балкани
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Фольк-music
16:50 Т/с «Площа Берклi»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»

18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Нашi грошi
20:20 Д/с «Порятунок
ферми»
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 15:45 «Формула
Пруста. М Сивий»

06:45, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:15, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:10 «Соцiальний
статус»
16:35, 22:45 Заклинач
акул
17:05, 20:20, 23:15
Людина-здобич
18:55 В гостях у Д.
Гордона. В. Пресняков
21:15 «Вiдлуння»
22:20 Д/ф «Таке
спортивне життя. Iлля
Кваша»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 18:50, 00:00 Казки

У Кiно
12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель
Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
23:00 Найгiрший водiй
країни
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
10:55 «Україна має
талант!-5»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00, 00:40 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
10:30 Ревiзор
13:45 Страстi за
Ревiзором
16:00 Ревiзор. Спешл
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:30 Х/ф «Маска Зорро»
00:10 Х/ф «Смак ночi»

НТН
6:15 Х/ф «Висота»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя

Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 22:00 Країна У
23:00 Найгiрший водiй
країни
00:00 Х/ф «Мiсто 44-го»

13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Код 100»

СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:45 «Україна має
талант!-5»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Т/с «Татусевi дочки»
08:40 Дешево та сердито
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:40 Х/ф «Легенда
Зорро»
00:10 Х/ф «Черепи»

09:00 Правда життя
11:50 Таємницi Мiссiсiпi
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Пригоди Остiна
Стiвенса
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Майор Вихор
22:40 Незвичайна наука
00:30 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Дика
планета»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «НЛО. Секретний
архiв»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»

11:05, 12:25, 20:40 Т/с
«1942»
15:50 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Розвiдники»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20 Х/ф «Пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Дочка
генерала»
00:45 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:10 Х/ф
«Самоволка-72»
16:50, 23:45 Т/с «Теорiя
брехнi 2»
19:20, 20:15 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Солдат
Джейн»

С Е Р Е ДА , 2 1 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
12:35 Т/с «Матусi»
13:50, 14:55, 20:15, 21:15
Т/с «Свати - 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Т/с «Пiзнє каяття»
23:20 Х/ф «Мовчання
ягнят»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:50 Вiд першої
особи
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
10:05 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
13:40 Нашi грошi
14:05 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших

вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Д/с «Порятунок
ферми»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:40 Мегалот
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:05, 15:40 «Формула
Пруста. Iво Бобул»
06:50, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:50 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Вiдлуння»
16:30 «Мистецтво
входити в лiта»
16:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:30 Заклинач акул
18:55 В гостях у
Д. Гордона. В.
Тодоровський
20:00, 22:40 Людиназдобич
22:15 «Таке спортивне
життя. О. Торохтiй»
23:40 «Натхнення»
23:50 Концерт пам’ятi М.
Мозгового
ТЕТ
607:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель

НТН
6:20 Х/ф «Звинувачення»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

МЕГА
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Рiчковi
монстри
10:50, 17:00 Пригоди
Остiна Стiвенса
11:50 Таємницi Мiссiсiпi
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй

16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00 Таємницi
Стоунхенджа
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
22:40 Незвичайна наука
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Дика
планета»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «НЛО. Секретний
архiв»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 «Скептик»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25, 20:40 Т/с
«1942»
15:50 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Розвiдники»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Громадянська
оборона
10:45, 13:15 Х/ф «Дочка
генерала»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20 Х/ф «Епоха героїв»
00:20 Х/ф «Папуга, що
говорить на iдиш»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 07:35, 08:25 Огляд
преси
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, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:50 Т/с «Теорiя брехнi 2»
17:35 Т/с «Теорiя брехнi 3»
19:20, 20:15 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Iрландець»
23:00 Чвертьфiнал
Чемпiонату Європи з
боксу серед чоловiкiв.
Трансляцiя з Харкова

Ч Е ТВ Е Р , 2 2 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55, 12:20, 14:00
«Мiняю жiнку - 5»
15:15, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:10, 21:10 Т/с «Пiзнє
каяття»
22:10 «Право на владу
2017»
23:40 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
10:20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:15 Д/с «Нацiональнi
парки»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ. Вшанування
пам’ятi жертв вiйни в
Українi
14:05 Т/с «Анна Пiль»

15:35 Надвечiр’я. Долi
17:25 Спецрепортаж: Як
живуть дiти-сироти на
окупованiй територiї
17:35 Спецрепортаж:
Як живуть люди з ВIЛ на
окупованiй територiї
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Дикi тварини»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:50 «Формула Пруста.
М. Сидоржевський»
16:40 «А.Ромоданов:
«Проза й поезiя мозку»
17:40 «Калинове
здоров’я»
18:55 В гостях у
Д. Гордона. В.
Тодоровський
20:05, 22:45 Людиназдобич
21:30 «Вiдлуння»
22:20 «Таке спортивне
життя. О. Саладуха»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
.07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 М/ф «Лежень»

10:50 М/ф «Маленький
великий пес»
11:05 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:45 Т/с «Таємничий
острiв»
16:05 Х/ф «Паралельнi
свiти»
18:00 Х/ф «Нiколи не
здавайся»
20:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. Ч. 1»
22:05 Х/ф «Мiсто 44-го»
00:15 Х/ф «Анничка»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
10:45 «Україна має
талант!-5»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Половинки
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:50 Х/ф «Три
мушкетери»
23:50 Х/ф «Втрачений
рай»
МЕГА
7:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила

життя
10:00, 21:40 Рiчковi
монстри
10:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00 Незвичайна наука
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Мiсто, яке зрадили
22:40 Грами та карати
00:30 Теорiя змови

20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «НЛО. Секретний
архiв»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Служба порятунку»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Коли природа
завдає удар у вiдповiдь»

ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25 Т/с «1942»
15:50 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:30, 18:00 «Орел i
Решка»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»

20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «1942»
Заключна
22:30 Т/с «Розвiдники»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф «Епоха
героїв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Чорна книга»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 07:35, 08:25 Огляд
преси
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час

бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя
обману»
11:00 Д/п «Помста
природи»
14:50, 21:05 Х/ф
«Охоронець»
16:50 Т/с «Теорiя брехнi
3»
19:20 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
23:05 Найкращi двобої
Свiтової серiї боксу за
участi: В. Ломаченка, А.
Усика, А. Гвоздика, Е.
Хитрова

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

17 червня

2017 року

7
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 3 Ч Е Р ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
12:40 Т/с «Матусi»
13:55, 14:55 Т/с «Свати
- 5»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:25 «Лiга смiху 2»
00:20 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:00, 16:30 Т/с «Площа
Берклi»
10:20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
12:10, 20:20 Д/с
«Порятунок ферми»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:40 «Схеми» з
Н.Седлецькою
14:05 Т/с «Анна Пiль»

15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
19:00 Новини. Культура
19:25 Чемпiонат України з
перетягування канату
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:45, 00:00 Т/с
«Мамочка моя»
23:20 «Слiдами
популiстiв. Ч. 4» Спец.
репортаж
ТОНіС
6:05, 15:40 «Формула
Пруста. О. Злотник»
06:40, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:05, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»
16:15 Акапельний гурт
«United People». Концерт
«Лiнiя Небес»
17:10 «П’ять дорiг
доктора Сивого»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Д. Ярош
20:10 Людина-здобич
22:05 М. Поплавський.
Формула успiху
22:50 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:00 Х/ф «Споконвiку
назавжди»
12:20, 18:50 Казки У Кiно
12:45 Одного разу пiд
Полтавою
13:45 Готель Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:50 Країна У
20:00 Х/ф «Отже, вiйна»
21:50 Х/ф «Морська
пригода»
23:35 Х/ф «Нiколи не
здавайся»
СТБ
8:00 Х/ф «Наречена мого
друга»
10:05 Х/ф «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Дружина за
контрактом»
20:25, 22:45 Х/ф «Мама
напрокат»
23:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:20 Х/ф «Грачi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
6:33, 07:55 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац
21:40 Половинки
01:20 Служба розшуку
дiтей
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Рiчковi
монстри
10:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
11:50 Мадагаскар:
зелений рай
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй

16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Школа виживання:
леви
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 1377 спалених
заживо
22:40 Мегаяхти
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Коли
природа завдає удар у
вiдповiдь»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Королева
пiвдня»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «НЛО. Секретний
архiв»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:05, 12:25 Т/с «1942»
15:50 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Док. проект «В.
Цой. Група кровi»
23:00 Х/ф «Асса»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:05, 13:20 Х/ф «Чорна
книга»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:45 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «На трьох»
00:35 Х/ф «Слiпа лють»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформ. день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя
обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:35 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19:20 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
21:15 Х/ф «Школа
бойових мистецтв 2»
23:10 Пiвфiнал
Чемпiонату Європи з
боксу серед чоловiкiв.
Трансляцiя з Харкова

СУБОТ А , 24 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Таємний код Вiри»
11:00 «Сказочная Русь»
11:45, 23:10 «Свiтське
життя»
12:45 Х/ф «Танець
метелика»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Pнай наших»
00:10 «Лiга смiху 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
09:30 М/ф «Христофор
Колумб. Остання
мандрiвка»
10:45 Хто в домi хазяїн?
11:50 Фольк-music
13:00 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
17:35 Книга.ua
18:10 Чоловiчий клуб.

Спорт
19:25 Чоловiчий клуб
20:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15, 05:20 Зiрковий
шлях
09:00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
15:20 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
18:10, 19:40 Т/с «Салямi»
22:20 Х/ф «Справи
сiмейнi»
00:10 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Дiвчина з
характером»
07:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»

09:50 «Шеф-кухар
країни»
13:50 «Iпостасi спорту»
14:20 «Трускавець
курортний»
15:25 «Соцiальний
статус»
16:00 «Азбука життя М.
Сивого»
17:30 «Euro show» М.
Поплавського
18:30 Бенефiс Н.
Петраша
20:45 «В. Мулерман. 1
ч. Жертви радянської
естради»
21:50 «В.Ободзинський.
2 ч. Жертви радянської
естради»
23:00 Людина-здобич
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:40 М/с «Дора i друзi.

Пригоди в мiстi»
11:10 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
12:35 Одного разу пiд
Полтавою
14:10 Казки У Кiно
16:20 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. Ч. 1»
18:25 Х/ф «Отже, вiйна»
20:15 Х/ф «Морська
пригода»
22:00 Рятiвники
00:00 Х/ф «Паралельнi
свiти»
СТБ
6:05 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
15:15 Х/ф «Дружина за
контрактом»
17:10 Х/ф «Мама
напрокат»
19:00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
23:25 Х/ф «Джентльмени
удачi»

НТН
7:05 Х/ф «Два капiтани»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
15:45 «Крутi 90-тi»
17:25 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Спокута»
21:15 Х/ф «Банди НьюЙорка»
00:20 Х/ф «Пила - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:43 Kids Time
06:45 Абзац
09:40 Ревiзор
12:10 Страстi за
Ревiзором
15:00 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
16:45 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
19:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек»
21:00 Х/ф «Лiга видатних
джентльменов»
23:00 Х/ф «Сiнiстер»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ

07:30, 00:00 Мiстична
Україна
08:20, 18:20 У пошуках
iстини
10:00 Смертельний
двобiй
11:40, 21:10 Завоювати
небо
13:30 Мадагаскар:
зелений рай
16:20 Рiчковi монстри
23:00 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:15 «Хiти М.
Поплавського»
16:20 «Якiсне життя»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Полонити
дiвчину»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»

20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Iп Ман 2»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:15 Х/ф «Король полярний ведмiдь»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:30 Х/ф «Трень-брень»
08:25 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
10:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
12:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
14:00, 20:30 Т/с «Шлюб
за заповiтом. Повернення
Сандри»
20:00 «Подробицi»
22:10 Х/ф «Бiдна Liz»
00:00 Х/ф «Дорога на

Арлiнгтон»
ICTV
6:35 Дивитись усiм!
07:25 Без гальм
08:25 Я зняв!
09:20 Т/с «На трьох»
12:35, 13:00 Х/ф «Слiпа
лють»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Прибульцi»
16:20 Х/ф «Прибульцi-2.
Коридори часу»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Прибульцi в
Америцi»
21:45 Х/ф «Початковий
код»
23:30 Х/ф «Вовки»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 14:10 Вiдкрита
церква
10:10 Модне здоров’я

12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
18:15 Про вiйсько
18:35 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Найкращi двобої
Свiтової серiї боксу за
участi: В. Ломаченка, А.
Усика, А. Гвоздика, Е.
Хитрова
12:10 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
14:05 Х/ф «Школа
бойових мистецтв 2»
16:00 Фiнал Чемпiонату
Європи з боксу серед
чоловiкiв. Пряма
трансляцiя з Харкова
20:30 Х/ф «Боксер»
22:20 Х/ф «Спека»
00:15 «Територiя обману»

НЕДIЛЯ , 25 Ч Е Р ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:15 ТСН
07:15 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50, 12:00, 13:05, 14:10,
15:05, 16:10, 17:05,
18:15 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Iнша жiнка»
00:50 «Аргумент кiно»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
10:00 Х/ф «Потаємнi
мiсця»
12:30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14:15 Фольк-music
16:10 Д/с «Орегонський
путiвник»
16:45 Д/ф «Генна

iнженерiя. Люди Х»
17:15 Х/ф «Цiна солi»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Мамочка моя»
13:10 Т/с «Салямi»
16:45, 20:00 Т/с «Долю не
обдуриш»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:20 Т/с «Я житиму»
01:10 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Веселi хлопцi»
07:50 «Натхнення»
09:50 Людина-здобич
13:50 «Будьте здоровi!»
14:35 «Київ-Люблiн:

унiверситетськi мости»
15:35 «Соцiальний
статус»
16:20 «Зцiлення теплом»
17:10 «Зiркафест «Єдина
країна»
20:20, 23:50 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
21:05 Євромакс
21:30 «Шеф-кухар
країни»
22:00 Прощальний
концерт М. Поплавського
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:50 Мультмiкс
09:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:10 М/ф «Болт та Блiп
спiшать на допомогу»
11:30, 00:00 Х/ф «Мої
aфриканськi пригоди»
13:05 Вiталька
19:50 Одного разу пiд

Полтавою
20:50 Готель Галiцiя
22:00 Рятiвники

19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
22:30 Т/с «Головний
калiбр»

СТБ
7:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
11:40 «Планета земля 2»
12:40 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
17:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла 3»

НОВИЙ КАНАЛ
08:20 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
10:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
12:15 Х/ф «Три
мушкетери»
14:20 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек»
16:20 Х/ф «Лiга видатних
джентльменов»
18:45 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
21:00 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
00:00 Х/ф «Сiнiстер 2»

НТН
6:55 Х/ф «Небо скрiзь
однакове...»
08:20 Т/с «День гнiву»
11:40 Х/ф «Спокута»
13:15 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
15:05 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»

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

Ювелірному підприємству
потрібна співробітниця з
гарним зором, ретельна,
віком до 30 років. Робота
з восковими моделями,
навчання. З/П – від 6 000 грн.
(099) 076-24-89

Потрібен продавець,
з/п – 5 000 -7 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

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

Потрібен вантажник-різник
на металобазу. Офіційне
працевлаштування, повний соц.
пакет, гідна заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

ПЕРЕТЯЖКА
ТА РЕМОНТ МЕБЛІВ.
Тел: (068) 940-90-52

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку
№10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:20 У пошуках
iстини
10:00 Смертельний
двобiй

11:40, 21:10 Завоювати
небо
13:30 Мадагаскар:
зелений рай
14:30 Таємницi Мiссiсiпi
15:20 Природа
сьогодення
16:20 Рiчковi монстри
23:00 Паранормальний
свiт
23:40 Мiсто, яке зрадили
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
14:55 «Спiваючий ректор
як технологiя»
15:40 Х/ф «Iп Ман 2»
17:35 «Ювiлейний вечiр
поета А.Демиденка»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Шукаю друга
на кiнець свiту»

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 358)
на ім’я Олександра Володимировича ЧЕРКАЯ

Вважати недійсними втрачені
документи від 08.08.2009 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 422)
на ім’я Валентини Григорівни
ПАРЧУК

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 394)
на ім’я Олександра Вікторовича КРАСОТКІНА

23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:00 «Спецiя»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:10 Х/ф «Король полярний ведмiдь»
12:50 «Орел i Решка»
23:00 Х/ф «Дiвчина мого
найкращого друга»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «З речами на
вилiт!»
13:50, 20:30 Т/с «Шлюб

за заповiтом. Танцi на
вугiллi»
20:00 «Подробицi»
23:10 Х/ф «Iнтердiвчинка»
ICTV
7:05 Т/с «Вiддiл 44»
10:30 Х/ф «Початковий
код»
12:15, 13:00 Х/ф
«Прибульцi»
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Прибульцi-2.
Коридори часу»
17:00 Х/ф «Прибульцi в
Америцi»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «У пастцi часу»
22:50 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
00:35 Х/ф «Вовки»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30 Вiдкрита церква
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 Звiльнення
континенту. Iван Павло II i
падiння комунiзму
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19:20 Х/ф «Великий
солдат»
21:10 Х/ф «Маска
нiндзя»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Вважати недійсним втрачений акт на право власності на земельну
ділянку площею 0,1200 га, серія ЯЕ № 968710, виданий згідно з
розпорядженням Вишгородської районної державної адміністрації
від 14.12.2007 р. № 953 на ім’я Валентини Валеріївни РУТКОВСЬКОЇ. Земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, Гаврилівська с/рада, с/т «Урожаний». Цільове
призначення земельної ділянки: для ведення садівництва. Акт зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право
власності на землю та на право постійного користування землею,
договорів оренди землі за № 010834200058 23 травня 2008 р.
Вважати недійсним втрачений акт на право власності на земельну ділянку площею 0,1068 га, серія ЯЖ № 479233, виданий
згідно з розпорядженням Вишгородської районної державної адміністрації від 13 серпня 2008 року № 580 на ім’я Юлії Валеріївни
ПРИХОДЬКО. Земельна ділянка розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, Гаврилівська сільська рада,
с/т «Урожайний», № 213. Цільове призначення земельної ділянки:
для ведення садівництва. Акт зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №
010834200140 21 листопада 2008 р.

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому відленні
поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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17 червня

Календар

Мозаїка

2017 року

Свята у червні

Знай наших!

Вишгород

Попереду — Ямайка

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 – День медичного працівника, День батька
(День тата)
20 – Всесвітній день біженців
21 – День літнього сонцестояння
21 – Міжнародний день йоги
21 – Міжнародний день скейтбордингу
22 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні
23 – День «Альфи», День державної служби ООН,
Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день вдів

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у номері
23’2017

(Початок на стор. 1)
— Перед світовими змаганнями ми
взяли участь по версії WPKA у чемпіонаті
серед студентів і військових у м. Харкові, — розповів Сергій Шпак. – А по версії
ISKA змагалися у Львові. З цих двох чемпіонатів ми привезли 5 золотих 15 срібних і 5 бронзових медалей. Це вагомий
результат.
І ось столиця Греції — Афіни. Красиве місто, погода чудова, блакить Середземного моря, гостинність греків. Але
все це залишилося на задньому плані,
бо головне було — налаштуватися на
перемогу. З усіх континентів у чемпіонаті
взяло участь 47 національних збірних. А
це — 1 150 учасників. Наша збірна не підвела Україну. У командному заліку — 61
медаль! Найбільше вибороли золота —
31 медаль, срібла — 14, бронзи — 16. За
кулісами чемпіонату нас вразило приязне ставлення до України. Одна з тренерів
збірної США — наша українка і її двоє
дітей-спортсменів теж українці. Шануючи
рідну землю, вона навіть потім одягнула
українську футболку.

Для роботи в таксі
потрібні водії
зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64

Для роботи в таксі
потрібен диспетчер
(25-55 років) (робота вдома).
Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64
21 червня 2017 об 11:00 будуть проводитись роботи із закріплення межовими знаками меж земельної
ділянки в натурі за адресою: Вишгородський район,
с. Хотянівка, вул. Жовтнева, 9-а.
Прохання з’явитись В.І. Непоп та В.М. Дмитренко
для підписання акта прийому-передачі межових знаків
на зберігання за вказаною адресою

Топливні талони мережі АЗС
«ОККО» зі знижкою (від 2,7 грн/л —
визначення обсягом замовлення).
Довідки за тел: (067) 459-24-68

P. S.

Погода так і шепоче:
я ненавиджу вас,
тварюки... страждайте!

Âèøãîðîä

мені техніки, постановку. Я дуже радий
за свого товариша Ігоря Кашку. Він їхав
до Афін дещо травмований і ризикував
виступати. Але Ігор проявив найкращі
бійцівські якості. Якби не травма, то в
нього була б не срібна, а на 100 відсотків
золота медаль.
Ось такою була мандрівка чотирьох
вишгородців до Греції. За ці та інші спортивні здобутки тренеру Сергію Шпаку
мають присвоїти найближчим часом
звання «Заслужений тренер України», а
Олександру Донцову — майстра спорту
міжнародного класу.
Як вважає тренер, Олександр — наш
майбутній Кличко в кікбоксингу. До речі,
Віталій Кличко теж починав кар’єру з кікбоксингу, як і знаменитий Чак Норріс.
Сьогодні Греція для них — історія.
На часі — тренування у клубі «Кшатрій»
при КП «Управління спорту і фізичної
культури», шліфування майстерності, бо
попереду у наступному році – Чемпіонат
світу на сонячній Ямайці. Хлопці поїдуть
винятково за золотом. А інакше і не думають.

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
— газоелектрозварювальники;
— оператори верстатів з ЧПК;
— слюсарі механо-складальних робіт;
— слюсарі-ремонтники;
— комплектувальниця РА.
Заробітна плата — від 8 000 грн + соцпакет
(безкоштовне харчування, безкоштовна перевозка на роботу і з роботи: Димер-Вишгород,
Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул.
Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36, (04596) 22-457 (відділ кадрів)

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород) запрошує на роботу
за такими професіями:
- маляр порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- помічник маляра порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 7 000 грн. Навчаємо;
- оператор ламінаційної лінії (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- жінки в цех декорування
з/п - від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57; (044) 239 – 24 - 50, Віталій Миколайович
Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

В Афінах на наші футболки таксисти
реагували вітаннями «Слава Україні!».
Ось так! На чемпіонаті люди різних країн
надзвичайно приязно ставилися до наших спортсменів, переживали за ситуацію з подіями на Сході.
Найскладнішою проблемою поїздки
на чемпіонат була звичайно фінансова
частина. Федерація кікбоксингу України — не вельми заможна організація, і
якби не допомога міського голови Олексія Момота, поїздки вишгородців могло і
не бути. За це йому — сердечна подяка.
Разом із тренером до редакції завітав і «золотий» суперваговик Олександр
Донцов:
— Звісно, чемпіонат світу залишив
незабутнє враження. Суперники були
дуже серйозні, але, мабуть, я краще був
підготовлений психологічно і проявив
більшу волю, жагу до перемоги. Так тренер налаштовував на боротьбу і мого
семирічного Арсена. Своїй перемозі я завдячую нашому тренеру Сергію Шпаку.
Свого часу я отримав хорошу підготовку
у спецназі «Альфи», але Сергій додав

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

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

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

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

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

