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З Днем пам’яті святих князів Бориса і Гліба
Шановні вишгородці!
6
серпня
широкий
загал
православних
віруючих відзначить День пам’яті святих князів —
страстотерпців Бориса і Гліба. Саме на нашій
благословенній землі тисячу років тому були упокоєні
ці святі. Відтоді вони оберігають Вишгород від лиха і
незгод, надихають на добрі і благі діла, наближають
до ідеалу взаємовідносин, до безкорисливої турботи
про ближнього.
Тож нехай це величне свято наповнить ваші серця
світлими почуттями віри, надії і любові. Хай душевна
чистота, мир та спокій, добро і достаток будуть у ваших
оселях. Нехай цей урочистий день принесе світло до
ваших родин, затишок та Господню благодать.

У розпалі — асфальтування,
заміна вікон та ремонти
покрівель
>2

Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

XXVII сесія Вишгородської міської ради VII скликання

Доходи бюджету
дозволили збільшити
видатки
Влас. інф.
26 червня відбулася чергова 27 сесія
Вишгородської міської ради VII скликання.
Передусім, депутати заслухали звіт начальника фінансово-бухгалтерського відділу Ігоря Мирієвського про виконання міського бюджету за три місяці поточного року
і затвердили його доходи, видатки та їх розподіл. Також були внесені зміни до бюджету,
зокрема, спрямовано 100 тис. грн на благоустрій міського цвинтаря, зокрема — на упорядкування Алеї Слави.
Депутати відгукнулися і на прохання оркестру-студії «Водограй» виділити 34 тис. грн на
заміну дверей та встановлення сигналізації,
на ремонт груп у ДНЗ «Чебурашка» в сумі 200
000 грн, ремонт приміщень Центру творчості
«Джерело» — 220 000 грн, кожному з чотирьох
дитячих садочків було спрямовано від 40 до 80
тис. грн на придбання матеріалів, обладнання
та інвентаря.
Не залишили депутати поза увагою й потреби КП «Благоустрій-Вишгород». Його підтримали щодо додаткової закупівлі річкового
піску та промислової солі, видатків на послуги
з водопостачання для поливу, встановлення
лічильників тепла. Рівно 240 000 грн депутати

виділили на обстеження технічного стану будинку № 8 по вул. Набережній, будинку № 11-а
по вул. Кургузова. Для часткового переобладнання приміщення їдальні у навчальний клас
Технічний ліцей отримав кошти у сумі 215 000
грн, а ДНЗ «Сонечко» — 180 000 грн для закупівлі побутової техніки для кухні та пральні й
проведення капітального ремонту.
На цьому пленарному засіданні було заслухано звіти про роботу комунальних підприємств за І півріччя 2017 року. Попередньо
перед сесією комісія з питань комунального
господарства та благоустрою міста заслухала
керівників по фінансовій частині. Говорили про
досягнення і проблеми, тому у великій залі засідань зайвих питань у депутатів не виникало.
Роботу комунальних підприємств визнано задовільною. На наступній сесії буде продовжено
заслуховування звітів інших комунальних підприємств.
Було також затверджено зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для проведення
підприємницької діяльності у місті. Зокрема,
до схеми були додані місця по вул. Кургузова,
1-а (житловий масив «Ярославичі») та по вул.
Набережній (до перехрестя з вул. Київською).
Контроль за виконанням цього рішення було
покладено на постійні комісії, зокрема з питань
стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку, комісію з питань комунального господарства, комісію з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього
середовища.

Змагання на
«Кубок SMILEPARK»
відбулись.

Попереду –
День відкритих
дверей:
змагання,
навчання > 4
та майстер-клас!
Майданчик — за євростандартами
Благоустрій

Дитячий скверик,
який з’явився на розі
вул. Шолуденка і пркту Мазепи, нічим не
відрізняється від подібних майданчиків
для малечі, скажімо,
в тому ж Дюссельдорфі чи Франкфурті: все ж та висока
якість, комфорт і
безпека. Про те, як
тут 4 серпня відбулося дитяче свято —
читайте у наступному номері.
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У розпалі — асфальтування,
заміна вікон та ремонти покрівель
Благоустрій

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

За останню декаду липня на теренах комунального господарства міста
було виконано низку важливих робіт.
Так, на прохання мешканців вул. Симоненка, біля будинків №№ 7, 8 були
встановлені «лежачі поліцейські» з відповідними попереджуючими знаками
про зниження швидкості автотранспорту. Таким чином комунальники подбали
про безпечний рух дітей до ЗОШ № 3.
А взагалі в ці дні по місту буде встановлено 50 нових сучасних дорожніх знаків,
кожен з яких коштує від 300 до 500 гривень.
Сприятлива погода дозволила шляховикам продовжити роботи на проїжджій частині вул. Піщаної. Практично
завершено відсипку асфальтно-щебеневої крихти на грунтову частину вулиці і таким чином підготовлено її до подальшого асфальтування. Подібні зміни
сталися і на сусідній вулиці Володимира
Мономаха.
Згідно з міською програмою «Теплий
під’їзд», продовжувалися роботи по заміні старих вікон у під’їздах будинку №
12 по вул. Грушевського і проспекту
Шевченка, 9. До речі, в останньому майстрів чекали неприємні нюанси.
— Коли почали демонтувати старі
рами, — розповів заступник міського
голови Ігор Свистун, — почала сипатися великими шматками штукатурка. Це
перший випадок із 40 будинків, де міняли вікна, що була така низька якість
оздоблювальних робіт. Тому довелося
вносити корективи у кошторис і виділяти на сесії додаткові кошти на ремонт
під’їздів.

На фінішну пряму вийшли будівельники по ремонту дахів по вул. Грушевського, 8 та вул. Симоненка, 4-а. На
останньому з них — знову неприємний
сюрприз. Свого часу в некеровані 90-ті
роки забудовник розробив неправильний проект кухонної вентиляції з квартир. Пар по каналах підіймався в акурат
на горище, де й утворювався парниковий ефект. А звідси — у квартирах
з’являвся грибок, всіляка пліснява. Тому
довелося терміново виправляти недбалість будівельників 90-х років, монтувати відповідні отвори.
За цей період приємно змінилася й
прибудинкова територія по вул. Шолуденка, 5: укладено нові тротуари, заасфальтовано подвір’я, вже розпочинаються підготовчі роботи із благоустрою
біля будинку № 3 по вул. Шолуденка та
проїзду з неї до вул. Дніпровської.
Як уже помітили вишгородці, триває
масштабна реконструкція бігових доріжок на міському стадіоні «Енергетик».
У планах будівельників — відсипати доріжки рівномірним шаром асфальтнощебеневої суміші. Це буде основа для
майбутнього спеціального покриття для
бігу.
А наймасштабнішою комунальною
будовою останніх тижнів було відкриття
дитячого скверу на розі вул. Шолуденка
і пр-кту І. Мазепи. Але про це — у наступному номері.

Вважати недійсним втрачений студентський квиток, серія КВ № 10753030 від
01.09.2015 р. виданий Київським національним університетом культури та мистецтв на ім’я Андрія Валерійовича ХАРКЕВИЧА

Шановні громадяни!
Продовжуючи політику держави в частині прозорості діяльності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, ПрАТ «Укргідроенерго»,
сто відсотків акцій якого належать державі, оголошує про початок проведення публічного обговорення з громадськістю про встановлення тарифів
на відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018
рік.
Проекти документів та обґрунтування до обговорення розміщено на сайті
ПрАТ «Укргідроенерго».
Публічне обговорення проводиться:
1. В електронному форматі шляхом направлення пропозицій на електронну
адресу peo4@ges.kv.energy.gov.ua до 20.08.2017 року до 12:00.
2. Під час публічної зустрічі із зацікавленими особами, яка відбудеться
22.08.2017 року в актовій залі Київської ГЕС об 11:00.
Реєстрація проводиться до 21.08.2017 року до 12:00 за тел.: (04596) 5-85-27
або шляхом направлення листа із зазначенням прізвища, імені, по батькові на
електронну адресу peo4@ges.kv.energy.gov.ua.
Наявність паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, обов’язкова.
Питання та пропозиції можна надсилати на електронну адресу peo4@ges.
kv.energy.gov.ua.
Контактна особа — Запорожець Юлія Анатоліївна, тел.: (04596) 5-85-27.
Кількість місць обмежена.

Суспільство

Вишгород

Спекотна погода сприяє пожежам
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України
у Київській області
У період з 6 по 10 серпня у західних,
південних, східних і окремих центральних областях України прогнозується
суха та спекотна погода з підвищенням
температури повітря до +35-39 о С. У
зв’язку з цим може загостритись ситуація з пожежами в природних екосистемах та на відкритих територіях. Тож
Вишгородський районний відділ Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Київській області звертається до населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки!
Пожежу в лісі та на відкритих територіях можуть спричинити блискавка або
засуха, але головна причина — необережність людини.
Здебільшого, загорання виникають
внаслідок випалювання сухої рослинності, порушення громадянами правил
пожежної безпеки під час проведення
сільськогосподарських робіт на присадибних ділянках, перебування в лісових
масивах і на торфовищах. Особливу небезпеку становить випалювання залишків рослинності на власних присадибних
ділянках, адже такі дії призводять до виникнення масштабних пожеж.
Подбайте про свою безпеку та без-

Райвійськкомат інформує

Служба за контрактом
З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил
України проводиться набір громадян
України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом на посадах солдатського, сержантського
та офіцерського складу.
Військовослужбовцям
Збройних
Сил України держава гарантує стабільне грошове забезпечення від 7000
до 8500 грн, виплату грошової допомоги
на оздоровлення, щорічну оплачувану
відпустку (від 30 до 45 діб), професійне
зростання, безкоштовне медичне обслуговування у закладах МО України.
Раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу
грошового утримання (на підставі відпо-

пеку близьких. Не нехтуйте правилами
пожежної безпеки, вважаючи, що з вами
нічого не станеться і пожежа вас не торкнеться. Це хибні думки. Вогонь не питає дозволу, щоб зробити свою «чорну»
справу.
Не будьте байдужими, якщо помітили дим, тління або слабкий вогонь! Загасити займання трави поблизу житлового
сектору на самому початку легко — просто вилийте відро води чи закидайте
землею. Якщо пожежа набуває масштабів, обов’язково зателефонуйте в пожежно-рятувальну службу і повідомте
про загорання. Пам’ятайте: попередити
трагедію набагато легше, ніж ліквідувати наслідки надзвичайної події.
Нагадаю, тепловий удар виникає раптово і зумовлений розладами терморегуляції організму при тривалому впливові
на нього високої температури повітря,
але за допомогою простих заходів можна запобігти йому. Носіть легкий одяг з
натуральних матеріалів. Це дозволить
уникнути розвитку теплового удару. Пийте більше рідини. Не залишайте машину
на сонці. Не сидіть у розпеченій машині
понад 10 хвилин. Уникайте важкого фізичного навантаження в спекотну пору.
Під час виконання роботи час від часу
робіть перерви на відпочинок. Стежте за
дітьми і не дозволяйте їм грати під відкритим сонцем. По можливості, не знаходьтеся на сонці з 11:00 до 16:00.
відних підтверджуючих документів); грошова допомога на оздоровлення у разі
надання щорічної чергової відпустки,
у розмірі місячного грошового забезпечення.
При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт
виплачується грошова допомога у розмірі 100 % місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50
% місячного грошового забезпечення
на кожного члена сім’ї.
Окрім того, жителі Київської області,
які уклали контракт на військову службу, відповідно до обласної комплексної
Програми «Назустріч дітям», отримають
з обласного бюджету одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат (12800
грн) – це допомога родинам Київщини,
годувальники яких вирішили бути професійними військовими і стали на захист Вітчизни.

15.08.2017 року о 15:00 будуть проводитись роботи по встановленню меж земельної ділянки
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська с/рада, СТ «Десна-3», вул. Прирічна, 4.
Прошу бути присутнім суміжного землевласника гр. Руду С. Г.

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 405) на ім’я Миколи Васильовича МАНЬКА
Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ від
01.06.2011р. № 869, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 17.07.2015
№ 515, ТОВ «Е.К. «Комфорт-Майстер» розраховано тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за адресами: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 1-а, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, які подано до виконавчого комітету Вишгородської міської ради на затвердження. Структура, періодичність та строки надання послуг відповідають вимогам розпорядження КМДА від 03.03.2011 р. № 307.
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у під’їздах будинків.

№ п/п
1
2
3
4

Адреса
вул. Кургузова, 1-а, к. 1
вул. Кургузова 1-а, к. 2
вул. Кургузова 1-а, к. 3
вул. Кургузова 1-а, к. 4

Тариф за 1 кв.
м у місяць, грн
з ПДВ
5,56
5,70
5,53
5,04

Тариф для першого
поверху за 1 кв. м у
місяць, грн з ПДВ
4,28
4,45
4,21
3,89

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються за адресою:
ТОВ «Е.К. «Комфорт-Майстер», 02081 м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2 протягом
20 календарних днів після публікації оголошення згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 30.07.2012 р. №390.

Вишгород

Депутатська трибуна

5 серпня

На нашому боці правда і закон
На сьогоднішній день ми чітко бачимо спроби та намагання «вибілити» будівництво ЖК «Ярославовичі-2», зробити його найпрозорішим, а забудовника – найпоряднішим серед усіх можливих. Але
реалії сьогодення показують нам зовсім інші факти, наведені нижче
у нашому депутатському зверненні. Окрім того, коли відбувався круглий стіл, забудовник дуже не хотів на ньому бачити активістів. Це

робилося для того, щоби інформація доходила до людей так, як вигідно керівництву забудовника. Та головною характеристикою та рисою самого забудовника можна відзначити те, що під час так званого
«круглого столу» у нашому місті висадився десант київських тітушок
(зі зброєю та спец. засобами), метою яких було залякування активістів та депутатів з активною громадянською позицією.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До нас, як до депутатів, звертаються жителі міста Вишгорода стосовно фактів проведення незаконного будівництва комплексу
багатоповерхових житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул.
Кургузова, ділянка 11-а в м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
Згідно зі статтею 14 Конституції України,
статтею 373 Цивільного кодексу України, земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави.
Так, згідно з наданою інформацією було
встановлено, що на земельній ділянці загальною площею 2,800 га (кадастровий номер
3221810100:01:184:0105) здійснюється будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків із вбудовано-прибудованими
приміщеннями по вул. Кургузова, ділянка 11-а
в м. Вишгороді.
Відповідно до реєстру дозвільних документів, у дозволі на будівельні роботи
№ ІV 115170741010 у інформації про земельну ділянку зазначено «договір оренди
040734200007 від 2007-07-01». Рішенням
сесії Вишгородської міської ради № 25/5 від
30.06.2017 р. вищезазначений договір оренди
землі було припинено.
Разом з тим, після дослідження дозвільних документів було виявлено ряд
грубих порушень під час їх видачі, а саме.
Абзац 7 статті 5 Закону України «Про
основи містобудування» передбачає, що при
здійсненні містобудівної діяльності повинно
бути забезпечено врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів
земельних ділянок та будівель, що оточують
місце будівництва.
Необхідність враховувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують
місце будівництва, була також передбачена
містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки за адресою: 07300,
Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 11-а.
Питання проведення будівельних робіт не
погоджувалось із власниками та користувачами земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, що є порушенням
зазначених вище абзацу 7 ч. 2 ст. 26 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», частини 2 статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»,
містобудівних умов та обмежень земельної
ділянки.
Крім того, у відповідності до п.1 містобудівних умов та обмежень № 01-22/27 від
29.06.2016 року передбачено, що гранично
допустима висота будівель має становити не
більше 75 метрів.
Натомість у відповідності до проектної документації, розробленої ТОВ «Центрбудпроект», висота будівель вказаного вище об’єкту
будівництва становить 76,9 м.
Вказані обставини є грубим порушенням
замовником будівництва п.1 1 містобудівних
умов та обмежень № 01-22/27 від 29.06.2016
року в частині перевищення максимально допустимої висотності будівель. Вказані обставини підтверджуються листом Департаменту
Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Київській області від 20.04.2017 року №
10/10-56/2004/06/02.
Крім того, згідно з матеріалами плану зонування територій (зонінг) міста Вишгорода, затвердженого рішенням Вишгородської міської
ради від 28.01.2016 р., територія, на якій проводиться будівництво, за своїм функціональним
призначенням відноситься до зони змішаної
багатоповерхової житлової забудови (Ж-5).
При цьому, згідно з пояснювальною запискою
до Плану зонування територій міста Вишгорода, передбачено, що на вказаній земельній ділянці допустимо проводити будівництво житлових будинків 17 і вище поверхів лише за умови
отримання спеціальних погоджень.
Натомість, згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, проектною документацією, розробленою ТОВ «Центрбудпроект»
передбачено проведення будівництва 25-поверхових житлових будинків без отримання
будь-яких спеціальних погоджень, що є грубим порушенням містобудівної документації
та вимог Закону України «Про регулювання

містобудівної діяльності» та Порядку надання
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
У відповідності до п.3.13 передбачено, що
при розміщенні 9-16-поверхових житлових
будинків (та вищих) суміжно з кварталами
садибної забудови, що зберігається, відстань
між садибним будинком і довгими сторонами багатоповерхового будинку приймається не меншою за висоту будинку, що
зводиться. Так, згідно з проектною документацією висота багатоповерхових будинків, що
зводяться ПАТ «Київська ПМК — 2» становить 76,9 м.
Разом з цим, земельна ділянка на якій
ведеться багатоповерхове будівництво межує з земельними ділянками для садового
будівництва. Так, на вказаних земельних
ділянках розташовані житлові та садові будинки, що перебувають в приватній власності. Вказані обставини підтверджуються
інформаційними довідками з державного
реєстру речових прав на нерухоме майно
та Реєстру прав власності на нерухоме
майно від 20.03.2017 року.
Водночас, у порушення вимог чинного
законодавства, відстань від багатоповерхових будинків, що зводяться ПАТ «Київська
ПМК — 2», до приватних житлових будинків становить не більше ніж 20 метрів.
Крім того, згідно з п. 3 містобудівних
умов та обмежень передбачено, що максимально допустимий відсоток забудови
має становити не більше 30 %.
Натомість, згідно з проектною документацією, розробленою ТОВ «Центрбудпроект»,
відсоток забудови земельної ділянки становить понад 40 %, що є грубим порушенням
містобудівного законодавства, а саме – вимог
ДБН 360-92**.
Також містобудівними умовами та обме-

щодо максимально допустимої щільності населення.
У відповідності зі змінами № 1 ДБН 36092** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» зберігання легкових автомобілів у містах (населених пунктах) слід передбачати відповідно до функціонального зонування їх територій. У житлових
районах повинне бути забезпечене постійне
зберігання всіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, а також тимчасове
зберігання автомобілів відвідувачів. Кількість
місць тимчасового зберігання легкових автомобілів у житловому районі повинна складати
як мінімум 20 % розрахункового парку автомобілів жителів цього району. Розміщення автостоянок і гаражів для постійного зберігання
автомобілів жителів житлових будинків слід
здійснювати з розрахунку одне машино-місце на одну квартиру для нового будівництва
та одне машино-місце на дві квартири при
реконструкції. Для кожного окремого житлового будинку додатково слід розміщувати
автостоянки і гаражі для гостей жителів цього
будинку із розрахунку одне машино-місце на
п’ять квартир для нового будівництва та одне
машино-місце на шість квартир при реконструкції.
Враховуючи викладені вище норми ДБН,
необхідною кількістю паркомісць для жителів
є 1389*1= 1389 паркомісць, та 1389/5=277,8
необхідна кількість гостьових паркомісць.
Разом з тим, у матеріалах проектної документації, розробленої ТОВ «Центрбудпроект», у порушення вимог ДБН 360-92** не
передбачена необхідна кількість місць для
зберігання автомобілів жителів багатоповерхового житлового будинку та взагалі не передбачена необхідна кількість місць так званих «гостьових паркомісць».
Крім того, ПАТ «Київська пересувна ме-

женнями визначено, що замовник будівництва має узгодити гранично допустиму висоту
будівель з Управлінням культури та Державним підприємством обслуговування повітряного руху України.
Проте, в матеріалах проектної документації, розробленої ТОВ «Центрбудпроект»,
відсутнє погодження Управління культури та
Державним підприємством обслуговування
повітряного руху України, що є грубим порушенням містобудівного законодавства, а
саме вимог ДБН 360-92**.
При цьому, згідно з проектною документацією, загальна кількість житлових квартир
у згаданому вище об’єкті містобудування становить 1389. Розраховуючи, що як мінімум дві
людини буде проживати в одній квартирі, можна зробити наступні висновки: 2778*12=33336
кв.м., тобто вказаний розмір земельної ділянки є мінімально необхідним для зведення
вказаного об’єкту містобудування. Натомість,
згідно з договором оренди земельної ділянки,
площа земельної ділянки під об’єктом містобудування становить лише 28000 кв.м.
Крім того, таблицею 2.1 ДБН 360-92**
передбачена максимальна щільність проживаючого населення. Так, територія, яка за
функціональним призначенням відноситься
до житлової, має містити не більше 450 — 500
проживаючих на 1 га. (таким чином максимально допустима щільність населення має
становити не більше 1500 людей на 2,8 га).
Натомість, навіть якщо припустити, що в
кожній із 1389 квартир, які зводяться у вказаному об’єкті містобудування, буде проживати
лише дві людини, то очевидним стає факт,
що замовником згаданого вище будівництва
грубо порушено вимоги ДБН ДБН 360-92**

ханізована колона — 2» повністю знищило та
знищує природній ландшафт земельної ділянки та, без будь-яких на це юридичних підстав
і дозволів, а на свій розсуд вивезло десятки
тисяч кубометрів землі, в тому числі — із земельної ділянки садового товариства «Енергетик» з яким межує, чим порушило земельні
права, екологічне законодавство та Закон
України «Про охорону земель».
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про
охорону земель»,
«При здійсненні містобудівної діяльності
передбачаються заходи щодо:
максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покровом;
зняття та складування у визначених
місцях родючого шару ґрунту з наступним
використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та
благоустрою населених пунктів і промислових зон;
недопущення порушення гідрологічного
режиму земельних ділянок;
дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.
Вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб здійснюються
з урахуванням необхідності максимального
збереження сільськогосподарських і лісових
угідь та ґрунтового покриву в установленому
законом порядку».
Шкода, заподіяна внаслідок порушення
законодавства України про охорону земель,
підлягає відшкодуванню в повному обсязі».
Також виникає питання: як ПАТ «Київська
пересувна механізована колона - 2» зареє-

2017 року
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Президенту України
Кабінету міністрів України
Голові Верховної Ради України
Голові Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва
Віце-прем’єр-міністру — Міністру регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України
Генеральному прокурору України
Начальнику ГСУ Служби безпеки України
Голові
Київської
обласної
державної
адміністрації
Директору Департаменту Екології та природних
ресурсів Київської ОДА
В. о. директора Департаменту містобудування
та архітектури Київської ОДА
Голові Державної архітектурно-будівельної
інспекції України
Директору
Департаменту
Державної
архітектурно-будівельної інспекції у Київській
області
Начальнику
управління
культури,
національностей та релігій Київської ОДА
Заступнику
начальника
управління
—
начальнику відділу культури, мистецтв, охорони
культурної спадщини
Голові комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації, заступнику Міністра юстиції
України з питань державної реєстрації
Голові Вишгородської РДА
Вишгородському міському голові

струвало об’єкт незавершеного будівництва
(згідно витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.06.2017 р., реєстраційний
номер 1286679232218), якщо фактично виконавцем послуг та власником матеріалів, з
яких будуються будинки, є ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4». Також незрозуміло,
як можна було зареєструвати право власності
на нерухоме майно недобудованого будинку
№ 4 з загальним відсотком готовності, який
складає 3 %, якщо жодних робіт зі зведення
будівлі та навіть риття котловану не закінчено.
Розуміючи, що нерухоме майно — це спільна
і невід’ємна споруда із земельною ділянкою,
хочемо наголосити, що в даному місці є невеликий котлован без ознак матеріалів, які не
можуть бути переміщені.
Відповідно до ст. ст. 21, 22 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», просимо:
— Організувати проведення перевірки
викладених в данному зверненні фактів та
прийняти рішення щодо скасування дозволу
на проведення будівельних робіт, виданого
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 15.03.2017 р. № IV 15170741010
та містобудівних умов і обмежень № 01-22/27
від 29.06.2016 р., виданих відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Вишгородської РДА.
— Анулювати ліцензію проектанту ТОВ
«Центробудпроекту» та анулювати дозвіл на
будівельні роботи № ІV115170741010 від 15
березня 2017 р. у зв’язку з порушенням положень діючої містобудівної документації (згідно
зі ст. 37 п. 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
— Перевірити законність видачі технічного паспорту четвертої секції та інших на факт
фальсифікації документів та скасувати у разі
порушень реєстрацію прав на нерухоме майно об’єкта незавершеного будівництва.
— Звернутися у правоохоронні органи
щодо порушення вищезазначеними замовником, генеральним підрядником або іншими
особами екологічного законодавства та Закону України «Про охорону земель».
— Внести відповідні відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.
— Невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з
підстави вчинення правопорушення, що має
ознаки складу злочину.
— Повідомити письмово, в установленому
законом порядку і строки, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.
Депутат Вишгородської міської ради
А. В. ТЮТЮННИК
Депутат Вишгородської міської ради
С. М. ЖАДАН
Незважаючи на вищевикладене, триває
активна кампанія по дискредитації деяких депутатів та активістів міста, які знайшли в собі
мужність протистояти забудовнику.
Шановний забудовнику! Усі питання з
Вами ми будемо вирішувати в порядку, визначеному чинним законодавством України.
Побоювання деяких можновладців стосовно
завідома програшної справи у суді вважаємо
безпідставними, бо ми чітко впевнені, що на
нашому боці правда і закон.
Слава Україні!
Артем ТЮТЮННИК, Сергій ЖАДАН,
депутати Вишгородської міської ради,
Владислав ДУЛАПЧИЙ,
ВМГО «Рідне Місто»

4

5 серпня

2017 року

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Змагання на «Кубок SMILEPARK» відбулись.
Попереду – День відкритих дверей:
змагання, навчання та майстер-клас!

Олександр ТЕРНОВИЙ
ФОТО — архів Смайлпарку

30 липня ц. р. відбулися змагання з
пляжного волейболу серед змішаних
команд на «Кубок SMILEPARK». На
території Смайлпарку (м. Вишгород)
вони проводилися вперше, але керів-

нику проекту Юрію Тебенку в досить
короткий строк вдалося облаштувати
два ігрові майданчики та зону відпочинку для спортсменів.
Учасники змагань – представники м.
Києва, м. Вишгорода, м. Житомира, м.
Тетієва, с. Нових Петрівець, Немішаєвого, Бородянки, Бортничів. Ігри були цікаві
та насичені емоціями, тому привертали
увагу багатьох людей. Не було конкурентів у Якова Янішевського (він входить до
п’ятірки кращих волейболістів України)
та Вероніки Наумець (м. Київ). Вони пройшли весь турнір без поразок (лише парам з Вишгорода та Києва вдалось «вигризти» по одній партії). Тож у Якова та
Вероніки – заслужене 1 місце.
Друге – посіла пара Олександр Шаран/Маша Рубець (м. Київ). Маша самовіддано намагалась дістати кожен м’яч та
боролась за кожне очко в партії. Вишгородці Олександр Терновий/Ірина Панова

12 серпня 2017 р. на території Смайлпарку — День
відкритих дверей. У рамках заходу заплановано одразу
три змагання з пляжного волейболу в різних категоріях:
— чоловічі (районні);
— жіночі (районні);
— відкриті змагання у форматі «Дружна сім’я», в
яких зможуть взяти участь всі охочі; формат довільний:
у команді допускаються одна або дві дитини віком до
14 років (2003 р. н. та молодші) та їхні батьки або інші
дорослі. Одночасно на майданчику може бути від двох

трохи недооцінили таку самовідданість,
тому поступились у трьох партіях та в загальному підсумку посіли 3-є місце.
У бронзовому фіналі вони зустрілися
з Романом Пазухіним/Галиною Клімовою. Останнім трішки не вистачило сил
та натхнення: почали досить непогано
– 10:4, але згодом втратили перевагу і
програли в двох партіях – 18:21, 16:21.
Фінальна четвірка отримала призи
від Смайлпарку — сертифікати на катання на вейкборді, призери – медалі,
переможець — І-ий «Кубок SMILEPARK»
серед змішаних пар.
Також хочеться відзначити наймолодших гравців турніру — Артема Перегона,
який виступив зі своєю мамою, та Лізу
Овчіннікову, що грала зі своїм наставником.
Змагання не відбулися б на такому
високому рівні, якби не підтримка Вишгородського міського голови Олексія

(одна дитина + один дорослий) до чотирьох учасників
(дві дитини + двоє дорослих). Можна втрьох у різних
комбінаціях.
Участь у змаганнях — безкоштовна.
Серед призів: цінні призи, нагородна атрибутика та
сертифікати від Смайлпарку.
Формуйте команди та беріть участь!
У День відкритих дверей на всіх охочих чекає унікальний майстер-клас із вейкбордингу від голови федерації екстремальних видів спорту України, керівника

Момота, який постійно приділяє увагу
розвитку фізичної культури і спорту, підтримує спортсменів та ініціаторів здорового способу життя.

проекту «Смайлпарк» Юрія Тебенка.
Цього дня рятувальники Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Київській області в рамках
акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» проведуть пізнавальні вікторини, конкурси та змагання із поводження на воді та допомоги потопаючим.
На спортсменів і всіх гостей Смайлпарку чекає
смачне пригощання.
Стежте за анонсами у групі «Смайлпарк» у мережі
фейсбук.

Гайд-парк

Вишгород
Ліра

Лист другу зі Сходу
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Найближчий мій друже, привіт!
Ну, як там життя твоє?
Ми разом вже стільки літ –
Як добре, що ти в мене є.
Удвох ми – плече в плече,
І лозунг у нас один –
«За волю, гідність і честь,
За щастя наших родин!»
Ми разом йдемо до мети,
Бо ми – як одна сім’я, –
Мільйони таких, як ти,
Мільйони таких, як я.
І дружба у нас не на мить, –
Вона нас навіки єдна.
Нам нічого, друже, ділить –
У нас Україна одна!

Літній відпочинок
Батьки студійців «Водограю»
ФОТО – архів оркестру-студії

Традиційно наші діти – музиканти Вишгородського міського дитячоюнацького духового оркестру-студії
«Водограй», ансамбль барабанщиць
«Dram station» та ансамбль сопілкарів
«Art stream» – відпочивали у дитячому оздоровчому комплексі «Сонячний
берег», що в смт Сергіївка Одеської
області. За два тижні на морі (з 16 по
29 липня) 60 дітей отримали багато
позитивних вражень, оздоровилися і
набралися сил. А медичний нагляд за
ними здійснювали мами оркестрантів –
медпрацівники Наталія Момот і Тетяна
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Сонячний берег «Водограю»
Мітасова.
Лагідне, тепле море, сонце і добрі
друзі та наставники поруч – що може бути
кращим у літню пору! До того ж, як каже
директор закладу Наталія Тищенко, наші
діти були дружними, організованими, чемними і на порядок вищими у поведінці, ніж
їхні однолітки.
Кипучу дитячу енергію тут було де застосувати. Щодня вожаті табору проводили цікаві розважальні культурно-масові
заходи, в одному з яких – конкурсі «Міні
Міс» – наша сопілкарка Олена Бондарук
(НА ФОТО) стала переможницею.
А на березі моря, вдосталь наплававшись, грали у рухливі ігри. Тож збалансоване п’ятиразове харчування, сезонні

фрукти сприймались на «ура». Як і незабутній пікнік на березі моря, котрий влаштували наставники наших дітей Наталя
Тищенко і Олена Могиль за підтримки
працівників їдальні. Усі, мабуть, довго згадуватимуть вечірнє вогнище, морський
бриз і смачну вечерю в своєму другому
родинному колі, що зветься «Водограй».
За такий цінний і потрібний подарунок
діти, викладачі закладу та батьки щиро
вдячні Вишгородській міській раді та мерові Олексію Момоту.
Впевнені, що наші музичні колективи
після гарного відпочинку звучатимуть ще
потужніше і не забаряться порадувати
вишгородців та гостей міста своїми виступами.

Ігор ПАВЛЮК
Не дайте, хлопці, запалать
Країні як Донбасу.
Не дайте знов оце стирчать
«Політіконостасу».
Гігантоманії всю кров
Зцідить не дайте нашу.
Пісні співать не дайте знов
Про пайку та парашу.
«Майбутнім світлим» нас дурить,
Як вже було, не дайте,
А потім в очі говорить:
«Що маєте…то й майте…»
Щоб слава справних козаків
Не змовкла та не змеркла,
«Недорасєйських» долбаків
Всіх паливом до пекла.
Додайте для котлів та груб –
Чортам це в допомозі.
І на триколор наш тризуб
Змінить ніхто не в змозі!

Моє рідне село
Валентина МОВА, с. Лютіж
Моє рідне село, ти піснями багате.
Над тобою летять в вишині журавлі.
Моє рідне село — тут в нас батьківська
хата,
материнська любов, чорнобривці мої.
Яка місячна ніч, зорі весело сяють,
тиха хвиля морська омива береги.
Моє рідне село — тут дівчата співають,
Ой, як милі мені обереги твої!
Моє рідне село — це левади куточок,
Де калина цвіте і пахучий бузок.
Де з вітрами шумить молоденький кленочок,
тихо падають зорі в прозорий ставок.
Розквітає воно з кожним днем величаво,
із глибини століть до теперішніх днів.
Як нам хочеться чуть лиш одне слово:
«Браво!»
І дзвенить воно хай у піснях солов’їв.
Моє рідне село, я тебе прославляю,
за майбутнє твоє я спокійна завжди.
Мій прадавній Лютіж, я тебе величаю.
Залишайся таким і не знай ти біди!

Віктор КУЧЕРУК
Дзюрчить вода крізь відстані і час,
І ні на мить замовкнути не хоче, –
Хоч шум її всі чули сотні раз
У дні шумливі й мовчазливі ночі.
Є щось таке в співучості струмка,
Що завжди душу збуджує до краю, –
Мелодія повільна і стрімка –
То веселить, то смуток навіває.
Колишуть мрійно звуки далечінь, –
Гаї й поля, луги і межиріччя,
А я, струмку складаючи уклін,
Вслухаюся в мотиви таємничі.
28.07.17

День пам’яті свв. Бориса і Гліба

Борисоглібська святиня — найдорожча окраса міста
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Щороку 6 серпня ми відзначаємо визначну дату в історії Вишгорода — День
пам’яті благовірних князів Бориса і Гліба. Згадаємо ті часи та історію будівництва храму свв. Бориса і Гліба.
Борисоглібський храм у Вишгороді побудований у XII столітті на місці давньоруського городища на святій Ольжиній
горі, у 1030 році на місці згорілої церкви
св. Василія Великого князем Ярославом
Мудрим. За його правління відбулася важлива в історії православної церкви подія:
відкриття цілющих мощей свв. страстотерпців Бориса і Гліба, убитих Святополком Окаянним у 1015 році.
На місці зношеного дерев’яного храму князь Ізяслав Ярославович побудував
одноглаву кам’яну церкву, яку освятили
20 травня 1072 року за участю київського
митрополита Георгія, ряду інших архієреїв
і київського чернецтва й урочисто внесли в
неї мощі братів Бориса і Гліба.
У 1075 році на місці цієї церкви князь
Святослав Ярославич (онук Ярослава) заклав новий кам’яний храм Бориса і Гліба.
До 1080-1090 років храм побудували,
але його верх зруйнувався і був відновлений князем Олегом Святославичем.
Церкву освятили 1 травня 1115 року в присутності великого князя Володимира Мономаха. З цього часу вона неодноразово
згадується в літописах до періоду монголотатарської навали.
Як скоро на місці зруйнованої кам’яної
церкви була побудована нова і скільки церков було протягом 400 років після руйнування — відомо мало. До другої половини
XVI століття Борисоглібська церква, мабуть, була запустіла і зруйнована, як і сам
Вишгород.
Пустка на місці церкви належала Межигірському монастирю і була разом із ним

передана у володіння коронному писарю
Е. Висоцькому (про що збереглися грамоти короля Сигізмунда Августа 1571 року).
Руїни церкви на початку XVII століття розбиралися для будівництва домініканського
костелу св. Миколая у Києві.
На місці храму, мабуть, будувалися
дерев’яні церкви: перша згадана в 1614
році, в 1654 — прославилася диво-творіннями Києво-Братської ікони Божої Матері, після 1662 року — друга. Ця будівля
простояла до 1744 р. Приблизно в той же
час була зведена третя дерев’яна церква
і розібрана в 1860 році. На її місці в 18611863 роках поставили невеликий кам’яний
храм, що зберігся до нашого часу. Але
вже в 1861 році на відкритому древньому
фундаменті храму місцевим протоієреєм
Михайлом Сикачинським була побудована кам’яна церква з кам’яною дзвіницею в
ім’я свв. Бориса і Гліба. Відмінною рисою

знов розбудовуваної церкви у Вишгороді
була приналежність її до нового російськовізантійського стилю, ідеологом якого став
архітектор Костянтин Тон (1794-1881 рр.).
Після жовтневого заколоту 1917 року
в Борисоглібській церкві ще тривали богослужіння. За відомостями старожилів,
церква була закрита в 1929 році: із куполів
були скинуті хрести, зірвано підлогу.
У 1941 році церкву знову відкрили,
освятили престол, зробили іконостас, постелили підлогу. Після ремонту вперше
служба в ній відбулася у свято Введення в
храм Пресвятої Богородиці.
У 1943 році, під час визвольних боїв,
храм був зруйнований. У 1945 р. біля нього спорудили невелику дзвіницю. Пізніше
перенесли її на вишгородське кладовище.
Тільки час від часу в ній служили священики.
У 1987 році, після більш ніж 40-річного
запустіння, у зруйнованому храмі дозволили здійснювати богослужіння. А в 1990
році він був повернений РПЦ.
З травня 1994 розпочалася інтенсивна
робота з відродження Вишгородської святині; була постелена підлога в середній діючій частині храму і в притворі, встановлені дубові вхідні двері, перед ними залитий
бетоном ґанок. Тоді ж були відреставровані
і покриті штукатуркою стіни дзвіниці і притвору, в якому розмістилася іконна лавка.
Купол на дзвіниці встановлено 23 вересня 1996 року, а перший благовіст пролунав в тому ж році на свято Введення до
храму Пресвятої Богородиці. Другий купол
з хрестом над середньою частиною храму
був встановлений 22 червня того ж року і,
нарешті, 6 серпня 1998 року стіна, що розділяла храм, була прибрана, вівтар перенесено на своє місце, виготовлено іконостас,
постелено підлогу, оштукатурено стіни,
після чого храм міг вмістити вже 500 прихожан.
Нині церква Бориса та Гліба є окрасою
міста.
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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 , 7 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:40 «Мiняю жiнку - 2»
12:05 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
23:10 Х/ф «Друзi друзiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:55 Д/с
«Орегонський путiвник»
06:30 ПРОФIЛАКТИКА!!!
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Перша
шпальта
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Д/с «Бог в Америцi»
16:40 Д/ф «Порятунок
ферми»
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18:00 Вiкно в Америку
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький

пульс Америки»
20:30 Вересень
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
22:50 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Буду вiрною
дружиною»
14:40, 15:30 Т/с «Другий
подих»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:30 Х/ф «Особливо
небезпечний»
ТОНіС
6:05, 16:35 «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»
07:00, 14:10, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
09:55 Життя в цифрi
10:50 Завтра-сьогоднi
15:05 «Вiдлуння»
17:40 «Як створювався
фiльм про Мiлен
Демонжо»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
20:00 Природа сьогоднi
21:05 Україна М.
Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:15 Супервiдчуття
22:50 Повiтрянi воїни
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Блакитна
свiчка»
11:40 Х/ф «Русалонька»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Одного разу в Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»
СТБ
7:40 «Полювання»
08:40 Х/ф «Маша»
10:20 «Україна має
талант!-4»
13:50 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:15 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:35 «Хата на
тата»
НТН
6:30 Т/с «Охоронець - 3»
09:50, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:50 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:30 Т/с «Розвiдники»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
7:13 Kids Time
07:15 Х/ф «Таймлесс 2»
09:45 Х/ф «Таймлесс 3»
11:50 Х/ф «Я-Четвертий»
14:00 Х/ф «Дивергент 3»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:20 Страстi за
Ревiзором
00:40 Х/ф «Дракула
Брема Стокера»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 00:30 Україна:
забута iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Дика Канада
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ

15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби
власноруч
18:00 Диво-винаходи
20:00 Потойбiччя. Сни
22:40 Мегазаводи
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
11:00 «Життєвi iсторiї»
11:30 «Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Левиний
рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
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»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 Х/ф «Шалене
весiллля»
23:50 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Арфа для
коханої»
11:05 Х/ф «Щасливий
маршрут»
15:50 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

20:40 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
23:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
6:05 Громадянська
оборона
07:05 Факти
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Каратель»
15:35, 16:10 Х/ф «Штурм
Бiлого дому»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
22:25 Х/ф «Залiзне небо»
00:30 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
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»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:15 «Спецкор»
08:30, 18:40 «ДжеДАI»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:30 Х/ф «40 днiв та
ночей»
19:10 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
21:00 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
22:55 Х/ф «Глибинна
бомба»

ВI В ТО Р О К , 8 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:40, 12:05 «Мiняю
жiнку - 2»
13:25, 14:25, 15:25,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Кур’єр з «Раю»
UA:ПЕРШИЙ
07:30 Ранковий блок
програм
08:45 Д/с «Супервiдчуття»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Вересень
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Фольк-music
16:40 Д/ф «Порятунок
ферми»
19:00 Новини. Культура
19:20, 00:35 Д/с
«Мистецький пульс
Америки»

20:30 Нашi грошi
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»

10:45 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 20:00 Природа
сьогоднi
16:40, 22:30
Супервiдчуття
17:00, 23:00 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:30 «Вiдлуння»
ТЕТ
7:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Зорянi
таляри»
11:40 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Одного разу в Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Україна має
талант!-4»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Вагiтна
у 16»
23:05 «Доньки-матерi»
НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму

домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Х/ф «Янголи Чарлi»
21:00 Х/ф «Янголи Чарлi:
Повний вперед»
22:55 Х/ф «Обдурити
всiх»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва

11:50 Берег Африки
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:00 Бандитська
Одеса
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби
власноруч
18:00, 22:40 Дивовинаходи
20:00 Прокляття вiдьом
00:30 Ризиковане життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Служба порятунку»
11:30 «Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Левиний рик»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:15 «У центрi
уваги»
18:10 «Сироти дикої
природи»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
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»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай

одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
17:10 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Бiльше нiж правда
10:55 Х/ф «Залiзне небо»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:40, 21:25 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Дорожня
пригода»
00:35 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:15 «Спецкор»
08:30, 18:40 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:20 Х/ф «Триленiум»
19:10 Х//ф «Напролом»
21:00 Х/ф «Група 7»
23:50 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:35, 12:00 «Мiняю
жiнку - 2»
13:15, 14:15, 15:15,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Острiв
везiння»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 Ранковий блок
програм
08:45 Д/с «Порятунок
ферми»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
16:40 Д/ф «Порятунок
ферми»
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
19:00 Новини. Культура

20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти
21:50 Т/с «Справедливi»
22:50 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня

07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Вiдлуння»
15:40, 20:00 Природа
сьогоднi
16:35, 22:20
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у
Д. Гордона. О.
Михайличенко
21:30 Глобал - 3000
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Попелюшка»
11:40 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Одного разу в Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Танька i Володька
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Україна має
талант!-4»
11:45 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
13:35 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
6:10 Х/ф «Щиро ваш...»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:55 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Х/ф «Пастка»
21:15 Х/ф «Конвоїри»
23:10 Х/ф «Братство по
кровi»
МЕГА
6:00, 14:30, 19:00
Бандитська Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:000 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво

виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Берег Африки
13:40 Мiстична Україна
15:20 Вирiшальнi битви 2
свiтової
16:10, 20:50 Скарби
власноруч
20:00 Секти. Контроль
свiдомостi
22:40 Диво-винаходи
23:40 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Київськi iсторiї»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сироти
дикої природи»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:15 «У центрi
уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»

20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай

одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»
17:10 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:55 Громадянська
оборона
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50 Х/ф «Дорожня
пригода»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Т/с «Небо
у вогнi»
17:40, 21:25 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Х/ф «Дорожня
пригода-2»
00:35 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ

6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:50 Драйв
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, 18:15 «Спецкор»
08:30, 18:40 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00, 22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:25 Х/ф «Триленiум»
19:10 Х/ф «Група 7»
21:00 Х/ф «Великi поганi
жуки»
23:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (6 сезон)

Ч Е ТВ Е Р , 1 0 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:40 «Мiняю жiнку - 2»
12:05 «Мiняю жiнку - 4»
13:20, 14:20, 15:20,
20:15, 21:15, 22:10 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:10 Х/ф «Няньки»
UA:ПЕРШИЙ
08:45 Д/с «Порятунок
ферми»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Надвечiр’я. Долi
17:15 Школа Мерi
Поппiнс
19:00 Новини. Культура
20:30 «Схеми» з Н.
Седлецькою
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Яскравi моменти

21:50 Т/с «Справедливi»
23:30 Чоловiчий клуб.
Кубок України з фрiфайту
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 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 20:00 Природа
сьогоднi

16:35, 22:30
Супервiдчуття
17:00, 23:00 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у
Д.Гордона. О. Протасов
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:30 «Вiдлуння»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Гензель i
Гретель»
11:40 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Одного разу в Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:50 Казки У Кiно
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»
СТБ

6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Україна має
талант!-4»
12:00, 00:40 «Мiстичнi
iсторiї-4 з Павлом
Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
НТН
6:30 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:40 Т/с «Болота»
21:30 Т/с «Елементарно»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
21:15 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
23:45 Х/ф «Твердолобий»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Берег Африки
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20 Вирiшальнi битви 2

свiтової
16:10, 20:50 Скарби
власноруч
18:00, 22:40 Дивовинаходи
20:00 Шосте вiдчуття
23:40 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Якiсне життя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сироти
дикої природи»
14:00, 23:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
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»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка. Життя
триває»

17:10 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
11:00, 13:20 Х/ф
«Дорожня пригода-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Небо у вогнi»
15:30, 16:10 Т/с «Танцi
марiонеток»
17:40, 21:30 Т/с
«Останнiй бронепоїзд»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному центру,
попиваючи сiк у себе в
кварталi»
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, 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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:15 «Спецкор»
08:30, 18:40 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00, 22:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:25 Х/ф «Триленiум»
19:10 Х/ф «Обман»
21:00 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
23:40 Т/с «Iнспектор
Алекс» (6 сезон)
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля»
10:35, 11:50 «Мiняю
жiнку - 4»
13:05, 14:05, 15:05 Т/с
«Центральна лiкарня»
16:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху 2»
22:10 «Розсмiши комiка.
Дiти»
00:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 Ранковий блок
програм
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:05 Т/с «Лiнiя захисту»
15:20 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
19:00 Новини. Культура
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.

Яскравi моменти
21:50 Богатирськi iгри
22:50 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
23:30 Д/с «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Т/с «Черговий
лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий
шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Коли
минуле попереду»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»
15:00, 21:30 «Вiдлуння»

15:35, 19:55 Природа
сьогоднi
16:35 Супервiдчуття
17:00 Повiтрянi
воїни
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Протасов
22:20 В. Ющенко
професор Київського
унiверситету культури
23:10 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:20, 00:00 Х/ф «Мерi
Ком»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Одного разу в
Одесi
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:50 Казки У Кiно
20:00 Х/ф «Бiблiотекар: в
пошуках списа долi»«

22:00 Х/ф «Як кохатися
по-англiйськи»

15:40 Т/с «Болота»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ
8:40 Х/ф «Осiннiй вальс»
10:45 Х/ф «Особисте
життя лiкаря Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:35 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
20:40, 22:45 Х/ф
«Термiново, шукаю
чоловiка»
23:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:05 Kids Time
07:10 Київ вдень та вночi
12:30 Серця трьох
16:00 Серця трьох.
Пост-шоу
19:00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
21:00 Х/ф «Шахраї»
23:00 Х/ф «Конвоїри»

НТН
6:05 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Флорида: пори
року
13:40 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Скарби
власноруч
18:00, 22:40 Диво-

винаходи
19:00 Бандитський Київ
20:00 Вакцини. Бiзнес на
страху
00:30 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
11:00 «Прогулянки
мiстом»
11:30 «Мультляндiя»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Сироти дикої
природи»
15:10, 21:25 «Довiдник
дикої природи»
16:00 Т/с «КММ»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:15 «У центрi
уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна

Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Орел i
Решка»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй
квартал»
ІНТЕР
6:20, 14:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
17:10 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

20:40 Т/с «Полуничний
рай»
00:40 Х/ф «Велика
розмова»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Пiд
укiс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с «Танцi
марiонеток»
17:40 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
00:50 Х/ф «Невдахи»
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 Iнформацiйний
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, 18:15 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
16:25 Х/ф «Обман»
18:50 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зiрка»
21:00 Х/ф «В’язень»
22:45 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 12 С Е Р ПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:05, 19:30 ТСН
08:00 «Грошi»
09:15, 10:20 «Вгадай
ящик»
11:10, 23:15 «Свiтське
життя»
12:10 Х/ф «Чудо за
розкладом»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Знай наших»
00:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
UA:ПЕРШИЙ
7:30 Ранковий блок
програм
08:45 Д/с «Порятунок
ферми»
09:30 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
11:00 Фольк-music
12:30 Т/с «Справедливi»
17:15 Концерт
симфонiчного оркестру
K&K Philharmoniker

(Австрiя). Kendlinger
dirigent Straub
(cимфонiчний оркестр
та балет)
19:10 Х/ф «Маленька
Фадетта»
21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя
23:00 Борхес
23:30 Д/с «Бог в Америцi»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:20 Т/с «Коли минуле
попереду»
13:50, 15:20 Т/с «Моє
кохане чудовисько»
18:00, 19:30 Т/с «Печалiрадостi Надiї»
22:20 Т/с «Ляльки»
ТОНіС
6:05 Х/ф «Серця 4-х»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:25 Життя в цифрi

11:25 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
15:20 «Соцiальний
статус»
16:00 Концерт
«Гетьмана»
19:05 «Хiти М.
Поплавського»
20:20 «Поетичнопiсенний вечiр за участю
А.Демиденка та М.Сивого
«Поезiя, що лiкує»
23:05 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
10:20 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:50 М/ф «Аеротачки»
12:30 Х/ф «Попелюшка»
13:40 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»
15:20, 22:00 Казки У Кiно
18:00 Х/ф «Бiблiотекар: в
пошуках списа долi»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою

23:00 Країна У
00:00 Х/ф «Чотири днi з
життя Чанднi»
СТБ
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Хата на тата»
12:15 «Вагiтна у 16»
14:10 «Доньки-матерi»
15:10 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
17:05 Х/ф «Термiново,
шукаю чоловiка»
19:00 Х/ф «Наречений»
23:05 Х/ф «Дiамантова
рука»
НТН
5:45 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
09:35 Х/ф «Єдина дорога»
11:25 «Речовий доказ»
14:10 «Склад злочину»
15:45 «Переломнi 80-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «День

залежностi»
21:10 Х/ф «Останнiй
легiон»
23:05 Х/ф «Бойова
бригада»

12:00, 21:00 Любов,
ненависть i пропаганда
14:40 Рiднi домiвки
15:40 Повернення
додому

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Ревiзор
10:45 Страстi за
Ревiзором
13:00 Т/с «СашаТаня»
14:15 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
16:15 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
19:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
21:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
23:00 Х/ф «Улюбленцi
Америки»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
12:00 «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:10 «Українська пiсня
року»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Янкi у Африцi»
19:20, 23:35 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Олiвець теслi»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 18:20 Паралельний
свiт
09:10, 23:50 Мiстична
Україна
10:00 Бойовi сили

K1
6:30 «TOP SHOP»

07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:10 М/ф «Астробой»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:35 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:10 Мультфiльм
06:40 Х/ф «Поживемо побачимо»
08:15, 04:40 Х/ф
«Здрастуй i прощавай»
10:10 Х/ф «Баламут»
12:00 Х/ф «Одружений
холостяк»
13:50 Т/с «Серафима
Прекрасна»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Ювiлейний
концерт Софiї Ротару»
22:50 Док. проект «Софiя
Ротару: секрети її успiху»
23:50 Х/ф «Мисливцi за
розумом»

ICTV
6:45 Дивитись усiм!
07:45 Без гальм
09:45 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Пiд укiс»
14:55 Х/ф «Невдахи»
16:50 Х/ф «З усiх сил»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Нестримнi»
22:05 Х/ф «Нестримнi-2»
00:00 Х/ф «Ганнiбал»
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
08:20 Не перший погляд
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
15:30 Особливий погляд
18:10 Про вiйсько

18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Прем’єра!
«Зловмисники»
11:00 Д/п «Помста
природи»
12:30 Прем’єра! «Цiлком
таємно»
13:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:15 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
16:10 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
18:05 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
20:00 Х/ф «Вiйна Богiв»
22:00 Х/ф «Динокрок
проти динозавра»
23:45 «Цiлком таємно»

НЕДIЛЯ , 13 С Е Р ПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:05, 19:30 ТСН
08:00 «Знай наших»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50, 11:45, 12:35,
13:30, 14:30, 15:20 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
16:15 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
17:35 «Лiга смiху 2»
20:15 Х/ф «Iнша жiнка»
00:00 Х/ф «Шик»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 М/с «Мандрiвники
в часi»
07:30 Ранковий блок
програм
08:45 Д/с «Порятунок
ферми»
09:30 Х/ф «Маленька
Фадетта»
12:05 Мистецькi iсторiї
12:20 Фольк-music

13:45 Д/с «Садовi
скарби»
14:40 Т/с «Гранд готель»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
22:00 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 06:50, 19:00
Сьогоднi
07:20 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Коли минуле
попереду»
14:10 Т/с «Печалi-радостi
Надiї»
18:00, 19:30 Т/с «Буде
свiтлим день»
22:15 Т/с «Моє кохане
чудовисько»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Свiтлий шлях»
07:50 «Натхнення»
09:50 Природа сьогоднi
11:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

13:50 «Будьте здоровi!»
14:15 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:15 Фестиваль
«Галицький шлягер-2017»
-2 тур
20:10 «Шеф-кухар
країни»
20:40 Концерт М.
Поплавського
21:55 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
09:30 М/ф «Аеротачки»
11:10 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»
12:50 Х/ф «Чотири днi з
життя Чанднi»
15:20 Танька i Володька
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
23:00 Країна У
00:00 Х/ф «Як кохатися

по-англiйськи»
СТБ
6:30 «Все буде добре!»
07:40 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 «Полювання»
13:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
14:55 Х/ф «Наречений»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
6:20 Х/ф «В останню
чергу»
08:05 Т/с «Охоронець - 3»
11:05 Х/ф «День
залежностi»
12:40 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
14:40 «Легенди карного
розшуку»
15:50 «Склад злочину»

17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Розвiдники»
22:30 Х/ф «Бiлий слон»
00:15 Х/ф «Останнiй
легiон»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 08:35 Kids Time
06:40 Х/ф «Готель для
собак»
08:40 Х/ф «Твердолобий»
10:30 Х/ф «Янголи Чарлi»
12:30 Х/ф «Янголи Чарлi:
Повний вперед»
14:30 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
16:40 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
18:45 Х/ф «Освiдчення»
21:00 Х/ф «Свекрухамонстр»
23:00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 18:20 Паралельний
свiт

09:10 Мiстична Україна
10:00 Бойовi сили
12:00, 21:00 Любов,
ненависть i пропаганда
14:40 Королева Пiвночi
15:40 Флорида: пори
року
17:30 Повернення
додому
23:50 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
11:00, 13:00
«Телемаркет»
12:00 «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:40 «Україна М.
Поплавського»
16:05 Х/ф «Олiвець теслi»
18:00 Х/ф «Зiта та Гiта»
21:00, 23:40 «СТН-

тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Дракон, що
летить, тигр, що стрибає»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

прекраснi»
13:50 Т/с «Серафима
Прекрасна»
20:00 «Подробицi»
20:30 Док. проект «Острiв
Фiделя»
21:30 Т/с «Секта»

K1
08:25 «Мультфiльми»
09:30 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 М/ф «Астробой»
12:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»

ICTV
6:40 Т/с «Вiддiл 44»
10:20 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «З усiх сил»
14:50 Х/ф «Нестримнi»
16:50 Х/ф «Нестримнi-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Нестримнi-3»
21:45 Х/ф «Куля в лоб»
23:35 Х/ф «Ганнiбал»

ІНТЕР
6:35 Х/ф «Стежкидорiжки»
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 «Мої зiрки

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, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:30 Нацiональний актив
19:25 Невигаданi
iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:10 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
17:30 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
19:50 Х/ф «В’язень»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр. ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра. Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Вважати недійсним витяг про державну реєстрацію прав, виданий комунальним підприємством Київської обласної ради «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», №31593149,
реєстраційний номер 25663030, виданий 10.10.2011 р. на ім’я Олени Михайлівни КІСЕЛЬОВОЇ. Квартира розташована за адресою: м. Вишгород, мікрорайон «Дідовиця», вул. Яблунева, буд. 165, кв. 3

Хто знайшов документи на ім’я Інги
Артурівни
ГОЛОВАЧЕНКО
(паспорт,
ідент. код та водійські права на ім’я Інги
Артурівни КУЩЕНКО), просимо повернути
за винагороду. Тел: (067) 278-43-54
На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83
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

Вважати недійсним паспорт, серія СК
№989489, виданий 23 грудня 1998 р.
Вишгородським РВ ГУ МВС України у
Київській обл. на ім’я Галини Митрофанівни ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ

Вважати недійсним
втрачений
військовий квиток
офіцера запасу,
серія ГГ № 283894,
виданий 26.03.2009
р. Вишгородським
РВК на ім’я Миколи
Михайловича
СУПРАНОВИЧА

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

03.08.2017 р. об 11:00
— збори щодо здачі в
платне користування
нежитлового
приміщення за адресою:
м. Вишгород,
вул. Київська, 12
Потрібен охоронник
на автостоянку
(м. Вишгород).
Тел: (04596) 25-047
(пн-пт з 10:00 до 17:00)

Потрібен ДИСПЕТЧЕР з досвідом роботи на
харчове виробництво.
Графік роботи: 7 днів через 7 днів. Заробітна
плата – 5 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина
Потрібен ВАНТАЖНИК
на харчове виробництво.
Графік роботи: пн — пт.
Заробітна плата – 4 500 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина
Вважати недійсним втрачений Державний
акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ № 002653, від 18 лютого 2011
р., виданий управлінням Держкомзему у
Вишгородському районі на ім’я Валентини
Петрівни ТОЩЕНКО. Земельна ділянка розташована за адресою: Київська область, м.
Вишгород, м-н «Дідовиця»

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

Допоможемо
врятувати життя

2017 року

Мозаїка

Вишгород

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

Для роботи
в таксі потрібні
ВОДІЇ зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333,
(093) 981-52-64
У серпні дні народження відзначають
7 — Віталій Ігорович САРДАК — депутат Вишгородської міської ради
16 — Ольга Іванівна КАРПЕНКО — начальник юридичного відділу виконавчого комітету Вишгородської міської
ради
23 — Юрій Олександрович ПРИХОДЬКО — начальник
відділу державної реєстрації виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Щирі вітання, шановні іменинники!
Успіхів вам у кожній добрій справі на благо міста і його
мешканців, шани й поваги від людей, оптимізму і гарного
настрою – щодня! Нехай збувається усе задумане!
Міська рада, виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

ДИСПЕТЧЕР
(25-55 років)
(робота вдома).
Тел: (04596) 33-333,
(093) 981-52-64

Від щирого серця вітаємо
з ювілейним днем народження
чарівну жінку
Зінаїду Михайлівну СТУПАК.
Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи
І збудуться мрії, бажання, думки!
З повагою колектив
Вишгородської міської ради ветеранів

РОБОТА
У садочок
на постійну роботу
запрошуємо
КУХАРЯ.
Дружний колeктив
та достойну заробітну
плату гарантуємо.
Тeл. 067-527-22-07

Здаються
в оренду
приміщення
38 м2,
у м. Вишгороді
на пл. Шевченка, 3
(не для продтоварів).
Тел: (073) 042-54-13
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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

