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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Громадські слухання

Діалог правоохоронців з громадою
Влас. інф.

аФішка
22 червня 2018 року об 11:00 з нагоди Дня скорботи і вшанування жертв війни в
Україні біля пам’ятника «На братській могилі воїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов Л.І.», на вул. Шкільній в м. Вишгороді відбудеться молебень.

13 червня у великій залі адмінбудинку відбулися громадські слухання
з питань охорони громадського порядку на території міста Вишгорода.
На зустріч із громадськістю прийшли
начальник Вишгородського відділу
поліції Олександр Дудник зі своїми
колегами, міський голова Олексій Момот, перший заступник голови Вишгородської РДА Олександр Устименко.
Передусім, правоохоронці поінформували присутніх про криміногенну ситуацію у місті на поточний момент. Так,
за минулий період було відкрито 213
кримінальних проваджень. Здійснено
42 тяжкі злочини, 41 — особливо тяжкі.
Затримано дві особи, які збували наркотики, виявлено 18 фактів зберігання
наркотичних речовин. На жаль, не зменшується кількість водіїв, які знаходилися
напідпитку за кермом — 108 осіб. Складено 1500 протоколів про адміністративні порушення, які мали місце в сім’ях, на
роботі, громадських місцях. Також за
цей період було здійснено 38 крадіжок,
головним чином речей, залишених в автомобілях.
Діалог правоохоронців із громадою
тривав майже півтори години. Дуже багато питань стосувалося боротьби з нелегальними перевізниками, лунали про-

позиції, як упорядкувати пасажирські
перевезення, як боротися з паркуваннями авто під вікнами і балконами будинків, наскільки ефективно діє система
адміністративних протоколів, складених
у результаті порушень правил благоустрою.
Гостро звучала проблема боротьби
з волоцюгами і безхатченками, котрі цуплять метал зі старого цвинтаря.
Дуже доречним було і питання створення муніципальної варти, яка б стала
добрим помічником нашій поліції. Як
поінформував присутніх міський голова Олексій Момот, це питання вже порушувалося ним на одній із сесій міської
ради, але, на жаль, у силу деструктивних дій окремих депутатів воно не набрало необхідних голосів. Мер запевнив
людей, що це питання неодмінно ще раз
внесе до порядку денного сесії і спробує
переконати депутатів у доцільності створення муніципального правоохоронного
формування.
Підсумовуючи хід громадських слухань, варто зазначити, що квінтесенцією
зустрічі була відкритість. Правоохоронці
не уникали гострих питань, а громадян,
у яких виникали особисті питання, запрошували до відділу поліції для надання кваліфікованої допомоги. На думку
учасників зустрічі, подібні діалоги мають
бути регулярними.

Вітання

З професійним святом, шановні медики!
З усіх існуючих професій без перебільшення найшанованішою і водночас найвідповідальнішою є професія медика. Саме вам, дорогі медичні працівники, довіряють
найдорожче — здоров’я і навіть життя. І від вашої професійності, кваліфікації, людяності, гуманізму залежить подальша доля людини.
Вишгородці щиро пишаються своїми лікарями, фельдшерами, медпрацівниками, усіма тими, хто тримає високу марку Вишгородської
центральної районної лікарні. Наш заклад охорони здоров’я заслужено вважається одним із кращих на теренах Київщини.
Вітаючи медиків із професійним святом, бажаю усім, насамперед, міцного здоров’я, гідності і шляхетності, відданості
клятві Гіппократа. Нехай у ваших родинах завжди панує любов, затишок і добробут.
Щастя і радості на довгі літа!
Олексій МОМОТ, міський голова

Увага!

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
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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Розпорядження
від 11 червня 2018 року № 78
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХLI сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 26
червня 2018 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в
м. Вишгороді на 2019 рік.
2. Про встановлення збору за місця для
паркування транспортних засобів у м. Вишгороді на 2019 рік.
3. Про встановлення ставок земельного
податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
4. Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
5. Про встановлення туристичного збору
в м. Вишгороді на 2019 рік.
6. Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів на 2019 рік в м. Вишгороді.
7. Про встановлення єдиного податку в
м. Вишгороді на 2019 рік.
8. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році.
9. Про звернення до Верховної Ради
України щодо ухвалення Антиолігархічного
пакету докорінних перетворень.
10. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
11. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м.
Вишгороді.
12. Про затвердження Детального плану
території, що розташована у м. Вишгороді
Київської області, площею 221,45 га.
13. Про затвердження Детального плану території, що розташована по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області,
площею 6,00 га.
14. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 28/14 від
30.08.2017 року.
15. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 28/15 від
30.08.2017 року.
16. Про припинення права постійного
користування земельною ділянкою ПрАТ
«Вишгородсільрибгосп» та передачі її в
оренду.
17. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
18. Про надання дозволу на розробку
технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ« АВТОРЕЛАКС –
ШИК».
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Київобле-

нерго».
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРОПОРТ».
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Верхочубу В.С., Смілянцю А.Ю., Пітенку
В.О., Чередниченку С.В., Шайді А.В., Чеботаєву В.В.).
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Пригуновій Л.І., Желтову Є.І., Прокопчуку
М.А., Тихоміровій Л.М., Гафарову С.В., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Меркуловій Н.В., Глущенку О.П., Прокопенко М.С.).
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук
Л.В.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Буренку
Ю.О.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Григоренко
О.М.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Білоголовській Л.О., Кучеренку П.Г., Марцевому М.О., Пишній Г.В., Прохорчуку Д.А.,
Плющаю В.М., Руденко М.О., Якімову М.В.,
Приймаку В.А., Дон Ю.П., Ціроціянцу О.В.,
Громадюку О.Р., Уманцю М.П.).
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Басістому А.Д., Михайленко Н.В., Безпрозванному О.О., Безпрозванній Е.О.).
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Маслюку С.І., Мельнику С.І., Скриннику
Л.Г.).
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Підлісному О.В., Мурго Л.П., Вощинському Ю.К., Рудій Л.І., Головко Т.В., Вакуленку
М.А.).
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Кардаковій А.П., Кардакову А.О., Вінніковій
Н.М.).
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Закорчменному А.Д., Хізрієвій Т.Г., Майбоженку О.Ф., Мальку С.Г., Малько Ж.С.,
Малько Т.О.).
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данюку О.В.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Даценку М.С.
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Звездіну
В.М.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль А.І.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій
І.Ю.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Макаренко
С.Ж.
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.
41. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк
Н.В.
42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поньку В.В.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.В.
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В.
А.).
47. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко
Н.З.
48. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису
О.А.
49. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) у спільну сумісну власність відповідно до часток
гр. Шерстньовій Н.А., гр. Виннику В.А., гр.
Шерстньовій А.О., гр. Винник – Голубєву
О.М., гр. Винник Н.М.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється ПП
«Медведь Авто Транс».
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється ТОВ
«Велесгард 2015».

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, ТОВ
«Центр активного відпочинку «Сталкер»
(площа 0,2241 га).
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, ТОВ
«Центр активного відпочинку «Сталкер»
(площа 0,5328 га).
54. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС № 3».
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бражнікову О.В.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Брушковському А.В.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Буренок С.В.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гнатку В.П.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дяченку В.М.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр.
Денисенка Ю.С.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кічі О.М.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кравченку В.В.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у спільну часткову власність гр. Кравченку
В.В., гр. Кравченко Г.М., гр. Кравченку С.В.,
гр. Кравченку В.В.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Лемак Н.О.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Микитчику В.Я.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Микитчик Н.О.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Маційчук Т.В.
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Нехворовській В.М.
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянам (Саєнку Є.О., гр.
Саєнку Р.О.).
70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шпак Л.Т.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Просте і потрібне спілкування з депутатами

Р

Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської
РОПП «ВО «Батьківщина»
У вівторок до Вишгородської партійної
організації «Батьківщина» з робочим візитом приїжджала депутат Верховної Ради

Актуально

Вишгород

Про скликання чергової XLI сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Офіційно

Політикум

Наше місто

України Олександра Кужель та голова Київської обласної ради Ганна Старикова.
У зустрічі взяли участь депутати від партії
«Батьківщина» та активісти. Спілкуючись, колеги обговорили нагальні проблеми та механізми їх вирішення.
Олександра Кужель поділилась своїм до-

Водойми треба розчищати

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Нещодавно спеціалістами Вишгородського міжнародного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» було відібрано та лабораторно досліджено проби поверхневої води у м. Вишгороді.
Це дві водойми «Бегемотики», зона купання
по набережній Київського водосховища та
озеро-акумулятор уздовж вул. Набережної.
За результатами досліджень поверхнева вода «Бегемотиків» та озера аку-

мулятора за мікробіологічними показниками, на жаль, не відповідають вимогам
Державних санітарних правил. Всі інші
водойми мають нормальний санітарно-гігієнічний рівень.
Таким чином, враховуючи ці показники, є намір встановити знаки про заборону купання. Також необхідно провести
розчистку озер від водяної рослинності та
провести поглиблення дна та берегових
ліній. Після проведення цих заходів звісно варто провести повторне дослідження
цих водойм.

свідом, дала доречні поради у вирішенні тих чи
інших питань та запропонувала свою підтримку
при виникненні будь-яких складнощів.
Після цієї робочої наради кожен учасник
отримав для себе достатньо корисної інформації та залишився задоволеним таким простим
та доволі потрібним спілкуванням.

Шановні працівники медичних установ
та організацій Вишгородщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята!
День медичного працівника разом із вами відзначають тисячі людей, яким ви
подарували радість життя й одужання.
Зараз вам доводиться працювати у час змін, адже галузь охорони здоров’я
проходить реформування. І вам належить особлива місія — донести до суспільства розуміння реформи.
Вдячний вам за роботу, результат якої очевидний: Вишгородський район є одним із перших на Київщині щодо підписання угод із лікарями та першим в Україні,
де реалізовано ініціативу Президента щодо розвитку сільської медицини.
Бажаю щастя, благополуччя, міцного здоров’я вам і вашим рідним!
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської районної державної адміністрації

Вишгород
Р

Гайд-парк

Чи використано всі важелі влади?

Степанія СІДЛЯР,
голова Громадської організації
«Духовно-просвітницький центр
«Спадщина»
Першу частину статті «Увага! Популізм!»
я принесла у редакцію 5 червня 2018 року
(вівторок) об 11 год 30 хв. О 14 год. у цей же
день мені передзвонив заступник міського
голови Трохим Іванов. У розмові пропонував доцільність зустрічі відносно статті, яка
в газеті ще не була надрукована. Розмова
закінчилась нічим.
Стаття так і не була опублікована в пресі.
У телефонній розмові Трохим Сергійович сказав, що є 150 скарг пільговиків на перевізника
маршруту № 397. 1 він змушений на це реагувати. І тут я повністю підтримую Вас, пане заступник міського голови.
І не тільки реагувати, а вивчити проблему,
встановити причину і вживати заходи.
А газета тут при чому?
Газета — друкований засіб масової інформації.
Її мета — виявити, вивчити конкретну проблему і донести її до влади для вирішення.
Саме для цього громада обирає і утримує
владу. Від влади ми чекаємо праці, результату,
а не забалакування проблеми.
Ваші статті в газету — безпорадність, а конкретніше некомпетентність і непрофесіоналізм.
Якщо вже так сталось, що є проблема у
міському перевезенні пасажирів, а вона і справді є, то її нереально вирішити в односторонньому порядку — перевізник поганий, тому що він
поганий. А, що Ви, як відповідальний за дану
ділянку роботи у міській раді зробили, щоб Він
був кращий?
Які причини, що перевізник не виконує договірних зобов’язань? Об’єктивні (його вина),
суб’єктивні (не від нього залежні чинники)?
Ви використали усі важелі влади і допомоги?
І все-таки повернемось до маршруту №
397. Є у м. Вишгороді кіоск «Соціальний хліб»,
напишіть на усіх маршрутках № 397 «Соціальний маршрут».
Адже автобус на 45-46 місць, із них вартість

Акція

16 червня
Резонанс

оплачує 10-15 чоловік, решта — пільговики. Усі
інші користуються маршрутним таксі по 12 грн.
І я теж. Проблема справді на цьому маршруті є,
але не перевізник основна проблема.
Перевізник маршруту № 397 працює у правовому полі, сплачує податки у міський бюджет,
несе юридичну відповідальність за здоров’я і
життя пасажирів на даному маршруті. А тепер
коротко зупинимось на існуючому паралельному із № 397 маршруті.
Прошу Господа Бога, щоб цього не сталось,
але, уявімо собі таку ситуацію. Наприклад, із м.
Києва до м. Вишгорода із 8-ома пасажирами
відправилось маршрутне таксі (12 грн). І десь
на спуску маршрутне таксі в’їхало під важковагову машину з усіма трагічними наслідками.
І тут... лікарі, міліція, криміналісти, плач рідних, судова тяганина.
І тільки не заспокоюйте себе, Трохим Сергійович, шо Ви тут не при чому.
Юриспруденцію я вчила більше 10 років, а
тому добре знаю, що Ви, як ніхто, будете дуже
при чому. 1 якщо із міліцією і криміналістами Ви
питання зможете вирішити, то залишаються рідні потерпілих. А їм потрібно їх же рідних лікувати, а може й хоронити, а може й оформляти пенсії по втраті працездатності або годувальника.
І саме потерпілі Вам докажуть, що рейс був
не разовий. Ваше місце роботи не кабінет, а
механізм вирішення проблем — не газета.
І як не моделюй ситуацію — кримінал, тобто
— стаття КК.
Трохим Сергійович, прожиті роки — мудра
школа життя, а молодість і влада — це суттєві
недоліки, які дуже швидко минають.
Р. S. І на підтвердження вище викладеного, про те, що проблеми на маршруті № 397
не можна забалакати, свідчить, що 11 червня
2018 року о 5 год. 20 хв. група із 9 чоловік із ножами і зброєю напали на автопарк товариства
«Авто-лайн».
Порізали в парку 6 коліс. Водії, які вже вийшли на роботу, арматурою і камінням захистили свої машини від нападників.
На станції Героїв Дніпра теж порізали колеса.
Трохим Сергійович, що чи хто наступний?

«Донеччина зустрічає своїх захисників»

З 04 по 05 липня 2018 року у м. Краматорську (гора Карачун) заплановано проведення Всеукраїнської акції «Донеччина зустрічає своїх захисників».
Акція спрямована на збільшення кількості зустрічей дітей і молоді з учасниками
антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях.
Захід організовано Міністерством молоді та
спорту України спільно з Департаментом сім’ї,
молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації за підтримки громадської організації «Союз ветеранів АТО Донбасу», громадських патріотичних організацій Донецької
області.
Метою акції є:
– презентація проектів, пов’язаних з ветеранами АТО;
– навчання молоді з надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях;
– проведення заходів, присвячених дню визволення м. Краматорська та Слов’янська від
незаконних збройних формувань.
До участі запрошуються представники громадських об’єднань військово-патріотичного
виховання, представники ветеранських організацій учасників АТО.
Захід відбуватиметься у ІІ етапи.
І етап. 04 липня, наметове містечко у м.
Краматорську, г. Карачун: відкриття заходу
«Донеччина зустрічає своїх захисників»; волонтерський сектор; сектор спілкування з ветеранами АТО; сектор відеопоказів; сектор
обміну інформації; координаційний сектор; навчальний сектор; робота в секторах: презентації проектів, пов’язаних з ветеранами АТО;
обмін спогадами; показ відеосюжетів АТО; домедична допомога (майстер-клас); акустичний

концерт «Пісні, народжені в АТО».
ІІ етап. 05 липня – відвідування учасниками
міст Бахмута, Лимана, Слов’янська, Костянтинівки.
Спілкування з мешканцями, вшанування
пам’яті загиблих, покладання квітів.
Святкова хода. Участь у заходах, присвячених дню визволення міст Краматорська та
Слов’янська від незаконних збройних формувань.
Учасники будуть забезпечені харчуванням
протягом 4 -5 липня.
Організатори забезпечують проживання (1
добу, з 4 по 5 липня).
Поселення у наметовому містечку м. Краматорська, г. Карачун, можливе не раніше
13:00 (4 липня). Загальна кількість місць для
поселення у наметовому містечку – 200. Територія дозволяє взяти участь у заході з власним
наметом.
Для відшкодування витрат за проїзд необхідно мати при собі копії паспорта, ідентифікаційного коду та оригінали квитків в обидві
сторони на потяг чи автобус (або роздруковані
електронні квитки).
Не компенсуються квитки І-го класу «Інтерсіті», класів «Люкс» та «СВ» у потягах.
Кошти за проїзд повертатимуться на карткові рахунки після проведення заходу.
Контактні особи: Олексій Назаров, тел:
(066) 790 47 73, головний спеціаліст відділу
у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності
управління у справах сім’ї та молоді Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації; Олексій Саввін, тел: (098) 745 14 80, головний спеціаліст
відділу національно-патріотичного виховання
Мінмолодьспорту.
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На чий млин ллєте
водичку, добродійко?

Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
Складається враження, що Вишгород — напередодні перерозподілу пасажирських автоперевезень. Зараз у місті — два перевізники. Один має офіційний документ на організацію перевезень, розмахує ним, але перевозить вкрай погано, інший — має
тимчасовий документ і намагається сподобатися вишгородцям,
обіцяючи возити пільгові категорії населення. Події останніх
днів засвідчили, що ситуація загострилася до краю. І ось у світлі
цих перипетій з’являється стаття гр. С. Г. Сідляр, у якій вона намагається зробити з міської влади такого собі цапа-відбувайла.
Допис пронизаний провокаційним духом. У безапеляційній формі
авторка таврує міську владу у бездіяльності.
Нещодавно у телефонній розмові я люб’язно запропонував пані
Сідляр зустрітися і поінформувати її про межі повноважень міської
ради в галузі транспорту, але вона категорично відмовилася. Тоді виникло слушне запитання: а чи не на замовлення одного з перевізників писалася ця стаття?
Насправді С. Г. Сідляр дуже добре знає, що міжміськими перевезеннями пасажирів повністю займається Київська обласна державна
адміністрація, зокрема, її управління інфраструктури. Саме там проводять тендери, визначають переможців, укладають з ними договори про
організацію пасажирських перевезень тощо. Місцеві влади Київщини,
в тому числі і Вишгородська міська рада, ніякого впливу на цей процес
не мають. Але С. Г. Сідляр вперто чіпляє усіх собак саме на місцеву
владу. Випадковість? Не думаю! Бо здогадуюся, хто за її спиною.
Усі скарги пасажирів про недотримання розкладу руху, невиконання рейсів, а їх було 170, ми оперативно направляли для реагування до управління інфраструктури Київської ОДА. І саме за нашого
наполягання був спрямований запит до Київського міжрегіонального
управління Укртрансбезпеки для розгляду та проведення відповідних
перевірок. Чому про це не пише громадянка Сідляр? Невигідно? А те,
що водії одного з перевізників дозволяють собі заправляти автобуса
з пасажирами у салоні? А те, що водій дозволяє собі чарку коньяку
перед виїздом на маршрут? Все це нами зафіксовано і передано до
відповідних органів, але звісно С. Г. Сідляр це не цікавить.
Гадаю, що для цієї авторки буде корисною інформація про те, що
у Київській області практично єдина Вишгородська міська рада оплачує автопідприємству перевезення пільгової категорії пасажирів.
Сплачує в тому числі і за пенсіонерку Сідляр Степанію Григорівну.
За ці кошти можна було б замінити покрівлі на будинках, заасфальтувати дорогу, але рада вирішила хоч таким чином полегшити проїзд
наших пенсіонерів. І це правильно.
Прикро бачити, як автоперевізники у боротьбі за місце під сонцем
залучають до неї сторонніх людей, які, можливо за якісь бонуси, виконують їх замовлення не зважаючи на совість і порядність. Що вдієш, найманці були в усі часи.

Літня феєрія юних гімнасток

Знай наших!
Микола КОРОЛЬ,
директор РКДЮСШ
9-10 червня в м. Запоріжжі за
підтримки СК «МОТОР-СІЧ» відбувся V-й всеукраїнський турнір
із художньої гімнастики «Літня
феєрія».
Наші тренери та дівчата дуже
старанно готувалися до цих нелегких змагань, у яких взяли учать багато спортсменок із різних куточків
України. Спільна та наполеглива

праця принесла гарні результати!
Перші місця вибороли Кіра Тавгазова, 2007 р.н., Владислава Концева, 2008 р.н., Вероніка Бондарчук 2010 р.н., Ярослава Цеханова
2012 р.н. Марія Ливинець, 2010 р.н.
посіла 2 місце, Олександра Гондельберг, 2009 р.н. — 3-е.
Вітаємо з перемогою наших
спортсменок і шановних тренерів
Л. С. Вологдіну, А. О. Кононенко,
О. П. Кресоношу та хореографа О.
А. Шафаренко.

10 червня 2018 року пішла з життя Вчитель
Сумуємо
з великої літери ХАВКІНА Зоя Аркадіївна.
Для неї на першому місці завжди була робота у школі. Учням
віддані її душа, серце і найкращі роки.
Ми завжди будемо пам’ятати світлу, порядну, творчу, енергійну та чуйну людину, яка в будь-який час приходила на допомогу, підтримувала, була чесною і справедливою. Її поважали
колеги, учні та батьки. Вона назавжди залишиться для нас взірцем інтелігентності, порядності і благородства.
Світла пам’ять про чудову, щиру, мудру жінку ХАВКІНУ Зою
Аркадіївну назавжди залишиться в наших серцях.
Валентина КРАВЧЕНКО та її сім’я
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Вишгород

Пам’ятаємо лікаря і мера

Спливло три роки, як пішов у вічність Великий Лікар, а в останнє десятиліття — міський голова Віктор
Олександрович Решетняк. Але пройдешні роки не
стерли з пам’яті образ цієї непересічної людини, а навпаки — підштовхнули оцінити його по-новому.
Багатогранний характер Віктора Олександровича містив добродушність і водночас принциповість, порядність
і людяність, готовність прийти на допомогу, підтримати
ближнього у скрутну годину. Він брав чужий біль на себе,
не шкодував себе на роботі, як у лікарні так і у міській

У ВІКЗ

Людина

2018 року

раді. Для його серця це виявилось надмірним навантаженням…
Найбільшою заслугою Віктора Решетняка, як міського
голови, є те, що він розпочав друге відродження Вишгорода, надав йому обрисів міста європейських стандартів.
І ми маємо про це завжди пам’ятати.
Нехай світла пам’ять про Віктора Решетняка залишається нетлінною у серцях вишгородців на довгі роки. Лебединим пухом тобі земля, Вікторе Олександровичу…
Громадська організація «Вишгород — наш дім»

Стартувала школа юного бджоляра

ФутГОЛ

Команди йдуть на перерву!

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу

Інна КОСЯНЧУК,
прес-служба Вишгородського
історико-культурного заповідника
Київське Полісся здавна було краєм бортників, а пізніше — й бджолярів, і Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ) прагне
зберігати й підтримувати давні традиції. Нещодавно у Музеї давньоруського гончарства ВІКЗ було презентовано експозицію «Від бортництва
— до вуликового бджолярства», яку
ініціювала директор ВІКЗ, кандидат
історичних наук Влада Литовченко.
А наступним етапом стало відкриття
12 червня школи юного бджоляра, до
якої запрошують дітей віком від 7 до
15 років.
Записатися до цієї школи в перший
день її роботи прийшло близько десятка юних вишгородців. Діти приходили і
самі, і в супроводі батьків — і хлопчики
й дівчатка. Серед них немало тих, чиї
батьки чи дідусі займаються бджільництвом, і діти хотіли б продовжити сімейну справу.
На ознайомчому занятті діти дізналися загальну інформацію про медоборне
ремесло, про термінологію пасічників
тощо. Також було вирішено низку організаційних питань, узгоджено графік занять.
А 14 червня почався основний курс
початкового циклу школи юного бджоляра. Він розрахований на п’ять занять, які
проходитимуть у форматі майстер-класів, де діти отримають теоретичні знання і спробують дещо зробити практично. Зокрема, дізнаються про утримання
бджіл на пасіці, про історію створення
вулика, особливості будови бджоли та
життя її в рамках сім’ї тощо.
Завідувач експозиції «Від бортництва — до вуликового бджільництва»,
керівник школи юного бджоляра Олексій
Скоростецький, педагог за фахом і пасічник зі стажем за покликанням, знає,
як у доступній і цікавій формі подати

матеріал. Він зауважує, що після проходження першого етапу занять можна
буде запропонувати дітям наступний,
уже вищого рівня.
Для тих, хто бажає зайнятися бджолярською справою, але не встигне записатися на нинішній набір, пізніше буде
оголошено новий. Адже бажання долучитись до такої потрібної і справді солодкої справи має бути підтримане!
Згодом для дорослих запрацює товариство пасічників-початківців. Вочевидь,
довго чекати цієї події не доведеться, бо
вже є немало бажаючих долучитись до
вивчення азів бджолярської справи.
Досвідчені пасічники готові допомагати в цьому консультаціями, порадами,
практичною підтримкою. Тим більше,
що немало з них мають педагогічну
освіту. Це Микола Самсон — учитель
фізкультури Вишгородської ЗОШ № 1 і
потомствений пасічник, першою спеціальністю якого була саме бджолярська
справа. Також серед тих, хто підтримає
початківців, — директор Новопетрівської ЗОШ Віталій Шевченко, також
пасічник не в першому поколінні. Свого
часу перший вулик йому — ще малому
хлопцю — подарував його хрещений.
А нині цей вулик, виготовлений у 30-х
роках минулого століття, можна побачити в Музеї давньоруського гончарства,
адже Віталій Васильович подарував
його Вишгородському історико-культурному заповіднику, аби показати, якими
були вулики майже сто років тому. Цей
раритет поповнив експозицію «Від бортництва — до вуликового бджільництва».
Отже, завдяки підтримці Вишгородського історико-культурного заповідника медоборні традиції Київського
Полісся будуть не лише збережені, а й
продовжені.
Всіх, хто бажає зайнятися бджільництвом, запрошуємо до Музею давньоруського гончарства: м. Вишгород, вул.
Межигірського Спаса, 11.
Довідки за телефонами: (04596) 2-53
15, (098) 218-57-44, (066) 641-04-761.

Закінчилась перша половина чемпіонату Вишгородського району з
футболу сезону 2018 року. Нагадаємо,
що згідно регламенту змагань восени
шість кращих команд вестимуть боротьбу за чемпіонство, а які не потрапили до омріяної шістки, розіграють
так званий втішний «Кубок прогресу».
У групі А в останньому турі, 12 червня ц. р., на стадіоні «Енергетик» м. Вишгорода зійшлися лідери групи — команда «Вольт і Джоуль» (м. Вишгород) та
«Нептун» (с. Старі Петрівці). Незважаючи на примхи погоди (протягом матчу
моросив літній дощ), близько 300 глядачів прийшли підтримати своїх улюбленців. Вишгород скучив за футболом.
Ветерани, молодь, цілі сім’ї прийшли на
стадіон. А люблять, переживають і палко
вболівають за футбол у Вишгороді поособливому.
Гравці обох команд показали яскравий, безкомпромісний та видовищний
футбол. І хоча матч для обох команд не
був надто важливим (вони заздалегідь
забронювали місце в елітній шістці), поступатися в цьому матчі ніхто не збирався. Фаворитом цієї пари була команда
більш досвідчена та іменита — «Вольт
і Джоуль». Але молодий та амбіційний
«Нептун» під керівництвом досвідченого тренера Сергія Зайченка добре налаштувався на цей матч. Футболісти зі
Старих Петрівців проявили характер та
волю до перемоги і в підсумку заслужено перемогли з рахунком 2:1, посівши в
своїй групі перше місце. Одними з найкращих в цьому матчі були Олександр
Татарчук, Денис Колісніченко та Ігор
Кашка («Нептун»).
Приємно, що на футбольне поле
стадіону «Енергетик» в цьому матчі за
команду «Вольт і Джоуль» вийшло три
Слободянюки (НА ФОТО): Микола, Владислав та Олександр. Футбольна династія Слободянюків відома своїми гучними
досягненнями в минулі роки, поповнилася юним футболістом, якого вже оцінюють за найвищими мірками фахівці та
симпатики народної гри. Сподіваємося,

що Владислав продовжить славні традиції свого батька Олександра та дядька Миколи, досягнувши нових вершин у
футболі.
Третю омріяну путівку в групі А виборов дружний колектив «Темп» із смт
Димера, випередивши досить сильного
суперника — команду «Межигір’я».
У групі Б впевнено зі стовідсотковим результатом 1 місце посіла команда
«СНД» із с. Нижча Дубечня. Президент
клубу — Анатолій Клименко, тренер —
Максим Оленківський та команда однодумців цього сезону цілком заслужено
претендують на звання кращої команди
району.
Другу молодість переживають і наші
ветерани — команда «Енергетик»: у
двох останніх зустрічах вони впевнено
переграли своїх суперників — команди
«Десна» та «Кристал» з однаковим рахунком 4:0 і в підсумку посіли друге місце в групі. Третіми в цій групі став іванківський «Кристал».
Ігри в осінній частині чемпіонату мають бути цікавими та непередбачуваними, тож команди йдуть на перерву, а ми
з нетерпінням чекатимемо другої частини чемпіонату.
Також нагадую, що з 22 по 24 червня
команда «Межигір’я» (с. Нові Петрівці)
буде змагатися у півфінальному етапі
чемпіонату України серед ветеранів у
центральній зоні. Нашими суперниками
будуть команди «Агробізнес» (м. Волочиськ, Хмельницька обл.) та «Рочин» (с.
Соснівка, Львівська обл.).
Календар матчів:
22.06.2018 «Межигір’я» — «Агробізнес»
23.06.2018 «Агробізнес» — «Рочин»
23.06.2018 «Рочин» — «Межигір’я».
Лише переможець групи потрапляє
до фінального етапу. А суперники в нас
дуже серйозні, адже за команду «Агробізнес» виступають у минулому гравці
збірної України: Нагорняк, Свідерський,
Єзерський, Косовський, Назаренко,
Шершун та інші. Тож нам конче потрібна підтримка уболівальників, адже матчі
проходитимуть на стадіонах ОСК «Діназ» с. Лютіжа та с. Демидова.
Про час та місце зустрічей буде поінформовано додатково.
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Проект регуляторного акта проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами у м. Вишгороді» від 27 червня 2012 р. № 12/5
Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта проекту
рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами у м. Вишгороді» від 27 червня
2012 р. № 12/5
На виконання ст. 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», виконав-

чий комітет Вишгородської міської ради
виноситиме на розгляд ради проект
рішення «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від
27 червня 2012 р. №12/5.
Метою прийняття рішення «Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами у м.
Вишгороді» є врегулювання відносин,
що виникають у процесі виробництва,

розповсюдження та споживання реклами на території м. Вишгорода, приведення Правил розміщення об’єктів
зовнішньої реклами у місті Вишгороді
у відповідність до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №
2067.
Зауваження та пропозиції будуть
прийматись у письмовій формі протягом
місяця з дати оприлюднення вищезазначеного проекту рішення за адресою:

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 27 червня 2012 р. №
12/5 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді»
З метою врегулювання відносин, що
виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами
на території м. Вишгорода, керуючись
Законами України «Про рекламу», «Про
охорону культурної спадщини», «Про
основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», постановами Кабіне-

ту міністрів України «Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої
реклами» від 29.12.2003 року № 2067
(із змінами), «Про затвердження Єдиних
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони»
від 30 березня 1994 р. № 198, відповідно

до п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення рішення Вишгородської міської ради «Про
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від 27
червня 2012 р. № 12/5 та викласти його у

— 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 67, Вишгородська міська рада, телефон (04596) 26-589); електронна адреса: vyshgorod946@
gmail.com Проект регуляторного акта
та аналіз регуляторного впливу буде
опубліковано в місцевих засобах інформації, у тому числі на офіційному сайті
Вишгородської міської ради Київської
області http://www.vyshgorod-rada.gov.
ua (розділ «Регуляторна політика»).
Заступник Вишгородського
міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
(Проект)
___________ 2018 р. № __________

новій редакції (згідно додатку).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради за розподілом обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами у місті Вишгороді № 12/5 від 27.06.2012 року»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської
ради «Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді №
12/5 від 27.06.2012 року» підготовлено
згідно з вимогами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.04 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
На території міста Вишгорода розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування
місць для розташування спеціальних
конструкцій здійснюється на підставі
рішення Двадцятої сесії міської ради VI
скликання №12/5 від 27.06.2012 року
«Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами у місті Вишгороді».
Відповідно до Закону України «Про
рекламу», розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться
на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в
порядку, встановленому цими органами
на підставі Типових правил розміщення
зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил
у відповідність чинному законодавству
України. Оскільки неврегульованість
питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування
норм чинного законодавства, створює
невизначену ситуацію щодо правового
статусу чинних Правил про зовнішню
рекламу, обґрунтованості отримання
коштів за надання у користування місць
розташування спеціальних конструкцій.
Таким чином, зазначена проблема
потребує усунення шляхом прийняття
нових Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які будуть базовим
документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку
рекламної сфери у місті.

2. Визначення цілей державного
регулювання:
— приведення рішень Вишгородської
міської ради у відповідність до Закону
України «Про рекламу» від 03.06.96. р.
№ 270/96-ВР та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №
2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» із
змінами;
— створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої
системи в галузі розміщення зовнішньої
реклами у місті Вишгороді;
— створення сучасного правового
простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у місті Вишгороді;
— врегулювання питань, пов’язаних
із:
а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та
виконавчим комітетом міської ради;
б) встановлення порядку та умов
надання, погодження на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами;
г) створення системи контролю за
дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
1. Існуюча ситуація, тобто залишення без змін та відмова від впровадження
запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.
2. Впровадити регулювання, що аналізується, — проект регуляторного акта
(рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді»).
Прийняття запланованого регуляторного акта саме Вишгородською міською
радою буде відповідати вимогам Закону
України «Про рекламу» та Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами» та надасть змогу
суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста — більш ефективно
використовувати територію міста.
4. Механізми та заходи, які пропо-

нуються для розв’язання проблеми.
Зазначену проблему планується
розв’язати шляхом внесення змін до
існуючих затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Вишгороді.
Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Вишгороді спрямовані на
досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представля-

міщення об’єктів зовнішньої реклами на
території міста Вишгорода.
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.
Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання
цього питання.
6. Очікувані результати прийняття
запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу
регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого
самоврядування

— створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради про
надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
— стимулювання розвитку суб’єктів господарювання,
що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акта (витрати
робочого часу спеціалістів,
пов’язані з підготуванням
регуляторного акта)

Підприємці

— Забезпечення можливості отримати дозвіл для
розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
— сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Територіальна
громада міста

— додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста;
— розширення доступу до рекламної інформації

ють комплекс заходів, спрямованих на
створення у місті механізму отримання
дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
— вироблення місцевого нормативно-правового документу, який у рамках
чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
— надання фізичним та юридичним
особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;
— забезпечення раціонально-ефективного використання комунального
фонду міста.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття запропонованого
регуляторного акта рівень можливостей
досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, є високим, оскільки
суб’єкти господарювання зацікавлені у
прозорості, відкритості та спрощеності
процедури отримання дозволу на роз-

Відсутні

7. Строки дії регуляторного акта:
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно
буде вносити зміни до Правил.
8. Заходи, за допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6
місяців з дня прийняття цього регуляторного акта, повторне — через рік із дня
набрання чинності, та періодичне — через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності
регуляторного акта.
Заступник Вишгородського
міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ
Додатки читайте
в наступних номерах газети
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П О Н Е ДІ ЛО К , 1 8 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:50
«Одруження наослiп»
14:25, 15:35 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10 Т/с «Вiдьма»
22:10 «Грошi 2018»
23:30 Х/ф «Я - початок»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАI»
10:15, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
14:00 Х/ф «Миротворець»
15:55 Х/ф «Бандити»
20:30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:35 Т/с «Касл-2»
23:10 Х/ф «Чужий проти
Хижака»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:10 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:35 Т/с «Гранд готель»
17:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
20:15 Вiйна i мир
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
22:40 Т/с «За службовим
обов’язком»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика

12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Листоноша
Пет»

11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Чотири весiлля
16:00 Панянка-селянка
17:00 Казки У
17:30 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 «Останнiй москаль»
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Серiал «Помста»
СТБ
7:05 За живе!
08:25 Все буде смачно!
10:15 Х/ф «За два
кiлометри до Нового
року»
12:10 Звана вечеря
13:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Пелена»
18:55 Х/ф «Провiдниця»
19:55 Хата на тата
22:45 Х/ф «Бiля рiчки два

береги»
НТН
6:40 Х/ф «Загублене
мiсто»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
13:25 «Речовий доказ»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:19, 08:49 Kids Time
07:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:50 Х/ф «Напруж
звивини»
10:50 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
13:00 Х/ф «Мiй хлопець з
зоопарку»
15:00 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай 2: Риф»

16:50 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай»
19:00 Топ-модель поукраїнськи
00:10 Т/с «Кобра»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
10:20 Довiдник дикої
природи
11:10 Там, де нас нема
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00 Скарби зi сховищ
16:50 Створенi вбивати
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
20:50 Мистецтво
виживання
23:20 Бойова залiзниця
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Наглядачi
заповiдника»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

23:00 Х/ф «Машина часу
в джакузi»
ІНТЕР
6:10 Д/п «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «День весiлля
доведеться уточнити»
12:25 «Речдок»
13:25 «Чекай мене.
Україна»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Щоденник ЧС
2018»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Налiт»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест

12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Багрянi рiки»
16:20 Х/ф «Облiвiон»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
21:25 Т/с «Майор i магiя»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Час. Пiдсумки
тижня
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:45
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

В IВ Т О Р О К , 1 9 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20, 13:00
«Одруження наослiп»
14:55 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10, 22:10 Т/с
«Вiдьма»
23:10 Х/ф «Диявол носить
прада»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:55 Х/ф «Акулячий
торнадо 5: Глобальне
роїння»
15:15 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»

19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:35 Т/с «Гранд готель»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Нашi грошi
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
22:40 Т/с «За службовим
обов’язком»
23:50 #KiноWALL

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30, 04:40 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30Т/с «CSI: Нью-Йорк»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»

20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бременськi
музиканти»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Серiал
«Останнiй москаль»
14:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Казки У
17:30 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Серiал «Помста»
СТБ
7:30 За живе!
08:50 «Танцюють всi!-6»
12:30 Звана вечеря
13:25 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.

Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 ЕксперименТИ
22:45 Х/ф «Бiля рiчки два
береги»
00:45 Один за всiх
НТН
6:45 Х/ф «Нiагара»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Презумпцiя
невинностi»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 00:10 Т/с «Кобра»
07:59, 09:09 Kids Time
08:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:10, 17:00 Кохання на

виживання
11:20 Половинки
19:00 Топ-модель поукраїнськи
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
10:20 Довiдник дикої
природи
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00 Скарби зi сховищ
16:50 Створенi вбивати
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
20:50 Мистецтво
виживання
23:20 Бойова залiзниця
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Наглядачi
заповiдника»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00,

00:00 «СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20, 23:50
«Ситуацiя»
09:25, 23:20 «Київ
музика»
10:00 «Мультляндiя»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i

Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
12:20, 13:10, 14:00
«Речдок»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Щоденник ЧС
2018»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Налiт»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
11:05 Антизомбi

12:05, 13:20 Х/ф «Iгри
патрiотiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 «На трьох»
17:40, 21:25 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:35 Х/ф «Другий у
командi»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:45
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

СЕ РЕДА , 2 0 Ч Е Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 13:10
«Одруження наослiп»
15:00 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10, 22:10 Т/с
«Вiдьма»
23:10 Х/ф «Дика»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Король Артур i
лицарi круглого столу»
15:25 Х/ф «Орден
дракона»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»

20:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:10 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Часи змiн
- китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
15:25 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
20:30 Складна розмова
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
23:50 #БiблiоFUN
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

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

22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Красуня»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 «Останнiй
москаль»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Казки У
17:30 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Серiал «Помста»
СТБ
6:45 За живе!
07:55 «Танцюють всi!-6»
12:00 Звана вечеря
12:55 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Бiля рiчки два
береги-2»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Це я»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 00:10 Т/с «Кобра»
08:09, 09:25 Kids Time
08:10 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:30, 17:00 Кохання на
виживання
11:30 Половинки

19:00 Топ-модель поукраїнськи
МЕГА
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20 Створенi вбивати
10:20 Довiдник дикої
природи
11:10 Нашi
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
16:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Бойова залiзниця
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Наглядачi
заповiдника»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 00:40 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i

Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
12:20, 13:10, 14:00
«Речдок»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Щоденник ЧС
2018»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Налiт»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05 Антизомбi

12:05, 13:20 Х/ф «Багрянi
рiки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 «На трьох»
16:50, 21:30 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:45
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

Ч Е ТВЕ Р , 2 1 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:50
«Одруження наослiп»
14:25, 15:35 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10 Т/с «Вiдьма»
22:10 «Право на владу
2018»
00:05 Х/ф «Белль»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:20 Х/ф «Нiч у музеї-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:30 Т/с «Опер за
викликом-2»

21:35 Т/с «Касл-3»
23:10 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:10 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Часи змiн
- китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
15:35 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 «Етапом через пiвЗемлi: iсторiя ув’язнення
Сенцова i Кольченка»
20:05 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
23:50 #NeoСцена

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Серiал
«Останнiй москаль»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Казки У
17:30 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Серiал «Помста»
23:45 Х/ф «Мiсто 44-го»
СТБ
07:20 «Танцюють всi!-7»
10:50 Звана вечеря
12:45 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис

15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Я соромлюсь свого
тiла
22:45 Х/ф «Бiля рiчки два
береги-2»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф
«Звинувачення»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Кримiналiст»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 00:10 Т/с «Кобра»
07:59, 09:29 Kids Time
08:00 М/с «Пригоди Кота

в чоботях»
09:30, 17:10 Кохання на
виживання
11:40 Половинки
19:00 Топ-модель поукраїнськи
МЕГА
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20 Створенi вбивати
10:20 Довiдник дикої
природи
11:10 Нашi
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00 Мистецтво
виживання
16:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
20:50 Скарби зi сховищ
23:20 Завоювати небо

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»

12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Сiмейне коло»
12:20, 13:10, 14:00
«Речдок»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Щоденник ЧС
2018»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Налiт»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10 Громадянська

оборона
12:10, 13:20 Х/ф «Другий
у командi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 «На трьох»
16:50, 21:30 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:30 Х/ф «Сволота»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:45
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

16 червня

2018 року
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 22 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН: «ТСН»
09:30, 11:20, 12:20, 13:20
«Одруження наослiп»
15:00 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10, 22:10, 23:05
Т/с «Вiдьма»
00:05 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:45 «ДжеДАI»
11:00, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 Т/с «Слiди
апостолiв»
19:25 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23:35 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
Найкращi бої Лоулера та
Дос Анхоса»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Часи змiн
- китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
16:25 Д/ц «Смаки
Культур»
17:00 «Золотий вересень.
Хронiка Галичини 19391941»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Культурна афiша
здорової людини
19:25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20:30 Перша шпальта
21:25 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
23:50 Як дивитися кiно

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 05:10 Зiрковий
шлях
10:50 Т/с «Я поруч»
14:30, 15:30 Т/с «Листи з
минулого»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:40 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
14:40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
16:00 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
17:20 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
18:45 М/ф «Турбо»
20:30 М/ф «Книга життя»
22:15 Х/ф «Мiсто 44-го»
СТБ
7:45 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
09:45 Х/ф «Час бажань»
11:50 Х/ф «Розлучниця»
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:05 Х/ф «Провiдниця»
20:05 Не можу сказати
«прощавай»
22:45 Давай поговоримо
про секс
НТН
6:40 Х/ф «Дот»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Преферанс по
п’ятницях»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
14:55, 16:55 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 00:00 Т/с «Кобра»
07:59, 09:59 Kids Time
08:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
10:00, 17:10 Кохання на
виживання

11:50 Половинки
19:00 Топ-модель поукраїнськи
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:20 Довiдник дикої
природи
11:10 Нашi
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
20:50 Скарби зi сховищ
23:20 Завоювати небо
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Наглядачi
заповiдника»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Служба порятунку»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
08:50 Х/ф «Вибiр»
10:50, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:50 «Орел i Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай

та пекло 2»
22:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:15, 23:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10 Х/ф «Алегро з
вогнем»
12:20, 13:10, 14:00
«Речдок»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Щоденник ЧС
2018»
20:00 «Подробицi тижня»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10 Громадянська
оборона

12:05, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
16:50 Т/с «Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Правило бою»
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Драйв
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:45
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

СУБОТА, 23 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Життя без обману»
11:15, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
12:15 «Концерт гурту ТIК
«Люби ти Україну»
13:40 «Лiга смiху 2018»
15:40 «Вечiрнiй квартал.
Спецвипуск»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:50 «Зброя»
10:15 «Загублений свiт»
16:10 Х/ф «Ерагон»
18:10 Х/ф «В iм’я
короля-2»
20:00 Х/ф «В iм’я
короля-3»
21:45 Х/ф «100 000 000
до н.е.»

23:30 Джош Тейлор
(США) - Вiктор Постол
(Україна). Визначення
претендента на бiй за
титул чемпiона свiту WBC
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Хто в домi хазяїн?
10:35 Д/ц «Фестивалi
планети»
11:00 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Мрiя любовi»
13:35, 00:15 Д/ц
«Гордiсть свiту»
14:00 Телепродаж
14:20 Сильна доля
15:20 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»
16:15 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17:15 Т/с «Гранд готель»
20:05 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
21:55 Промiнь живий

22:50 Х/ф «Таксi»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:15, 15:20 Т/с «Анка з
Молдаванки»
17:50, 19:40 Т/с
«Перехрестя»
22:10 Х/ф «Райський
куточок»
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:20 «Золотий гусак»
NEW
10:15, 23:00 «Кримiнал»
11:00 Концерт
12:20 «Ехо України»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Споживач»
15:10, 16:10, 17:10,
19:15 Прямий ефiр з
Ю.Литвиненко та С.

Лойко
18:15 «Культурна
дипломатiя»
20:00 «Полiтична кухня»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
12:15 Х/ф «Красуня»
13:30 Чотири весiлля
14:30 «Останнiй москаль»
16:30 М/ф «Турбо»
18:30, 23:00 Країна У
20:00 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:30 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
СТБ
6:00 ВусоЛапоХвiст
08:10 Караоке на Майданi
09:10 Все буде смачно!
10:05 Х/ф «Учитель
музики»

12:00 Х/ф «Провiдниця»
17:10 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
19:00 Х/ф «Кафе на
Садовiй»
23:05 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
6:05 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:55 «Свiдок. Агенти»
12:30 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:00 «Речовий доказ»
15:20 «Склад злочину»
17:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Суєта суєт»
21:15 Х/ф «Людинаоркестр»
23:00 Х/ф «Планетарiум»
НОВИЙ КАНАЛ
7:39, 08:59 Kids Time
07:40 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:00 Х/ф «Йоко»

10:50 Хто зверху
19:10 Х/ф «Будинок з
приколами»
21:00, 23:10 Х/ф
«Мисливцi на привидiв»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Прокляття
скiфських курганiв
08:40 Мiстична Україна
09:30, 20:00 У пошуках
iстини
11:30 Бойова залiзниця
13:10 Мiста мрiй
15:00 Грами та карати
16:00 Довiдник дикої
природи
18:00 Рiчковi монстри
22:00 Лiтаки, що змiнили
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Музика рiдного
дому»
16:15 «Король i королева

Київського унiверситету
культури»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 Х/ф «Материнська
клятва»
19:30 «Гала-концерт «В
Україну повернусь»
21:45, 23:15 «СТН»
22:10 «Життєвi iсторiї»
22:40 «Смертельна
Австралiя»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:00 «Ух ти show»
11:30 «Ух ти show 2»
12:00 Х/ф «Слава»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
23:50 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»
ІНТЕР

6:25 «Чекай мене.
Україна»
08:00 Х/ф «Беремо все
на себе»
09:30 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
11:00 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi»
23:00 «Великий бокс.
Поєдинок з участю
Дениса Беринчика i
Карена Чухаджяна»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
15:15 Т/с «Правило бою»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»

22:00 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-2: З Вегасу у
Бангкок»
00:00 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:35 Навчайся з нами
16:10 Будемо жити
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Справжнiй детектив
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 24 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50, 10:50, 11:50 «Свiт
навиворiт - 9»
12:55 «Свiт навиворiт - 5»
13:45 Х/ф «Хрещена»
17:30, 21:00 Х/ф «Iнша
жiнка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
22:55 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
08:45, 09:45 «ДжеДАI.
Дайджест»
11:45 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
15:50 Х/ф «Мисливець на
крокодилiв»
17:30 Х/ф «Транс»
19:25 Х/ф «Цiнний
вантаж»

21:10 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
Найкращi бої Лоулера та
Дос Анхоса»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:40, 03:00 Новини
09:35 Х/ф «Мрiя любовi»
11:10 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
13:35, 00:15 Д/ц
«Гордiсть свiту»
14:20 Фольк-music
15:25 Промiнь живий
16:20 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17:15 Т/с «Гранд готель»
20:05 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:25 Розважальна
програма з М. Щуром
22:15 Букоголики
22:40 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:20 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»

ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
08:45 Х/ф «Мiльйонер»
10:50 Т/с «Перехрестя»
14:50 Х/ф «Зведенi
сестри»
17:00, 21:00 Т/с «Гра в
кохання»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Буду вiрною
дружиною»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:10 «Вiч на вiч»
10:00 Концерт
11:00, 22:00 «Полiтична
кухня»
12:10 «Споживач»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
15:15, 16:10, 17:10,
19:15 Прямий ефiр з Ю.
Литвиненко та С. Лойко
18:10, 21:00 THE WEEK

Мiжнародний огляд
тижня
20:00 «Кисельов.
Авторське»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Книга життя»
13:30 Чотири весiлля
14:30 «Останнiй
москаль»
16:30 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
18:30, 23:00 Країна У
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:30 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
СТБ
6:05 ВусоЛапоХвiст
07:50 Планета земля
08:55 Все буде смачно!
09:50 Караоке на Майданi
10:50 ЕксперименТИ
12:50 Хата на тата
14:50 Х/ф «Кафе на
Садовiй»
19:00 Слiдство ведуть

екстрасенси
23:00 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:00 «Страх у твоєму
домi»
10:40 Х/ф «Одиночне
плавання»
12:30 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:00 «Чемпiонат України
з шосейно-кiльцевих
перегонiв»
14:00 Х/ф «Командос»
17:00 Х/ф «Людинаоркестр»
18:45 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
21:25 Х/ф «Револьвер»
23:35 Х/ф «Планетарiум»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:49 Kids Time
06:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:50 Х/ф «Пастка для
привида»
09:50 Х/ф «Мисливцi на

привидiв»
11:50, 01:00 Х/ф
«Мисливцi на привидiв» 2
14:00 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»
16:10 Х/ф «Оз: Великий
та Могутнiй»
18:50 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
21:00 Х/ф «Червона
Шапочка»
23:00 Х/ф «БайБайМен»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Органи на експорт
08:40 Мiстична Україна
09:30, 20:00 У пошуках
iстини
11:30 Завоювати небо
13:10 Лiтаки, що змiнили
свiт
16:00 Довiдник дикої
природи
18:00 Рiчковi монстри
22:00 Мiста мрiй
23:50 Грами та карати
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»

09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Мiс i мiстер
КНУКiМ»
15:40 «Ситуацiя»
15:55 «Концерт «Шлягер
року»
18:10 Х/ф «Небезпечна
гра»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Сезон бджiл»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Та, що
танцює»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:00 «Ух ти show 2»
10:35 Х/ф «Слава»
12:30 «Орел i Решка.

Ювiлейний 2»
00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка»
13:00 Х/ф «Iграшка»
15:00, 18:00, 21:00
«Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018»
17:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Гра їхнього
життя»
ICTV
7:20 Т/с «Нiконов i Ко»
09:20 Т/с «Вiддiл 44»
11:05, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
16:50 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-2: З Вегасу у
Бангкок»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин

20:35 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-3»
22:40 Х/ф «Йолопирозбiйники»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:20 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив

На завод вхідних дверей (с. Новосілки Вишгородського р-ну) потрібні зварювальники, вакуматорщики, фрезерувальники, збірники.
З/П – від 10 000 — 17 000 грн.
Тел: (093) 181-77-07, (097) 683-92-79

Терміново на виробництво у с. Феневичі
потрібен інженер-конструктор.
Хороші умови праці та гідна з/п.
З усіх питань телефонуйте: (067) 464-88-13

Робота в Києві! Потрібні прибиральники, оператори
підлогомийних машин, двірники, паркувальники візків.
Немісцевим — допомога з житлом та компенсація
приїзду до Києва. Тел: (096) 857-43-02, (095) 850-57-25

Вважати недійсним втрачений паспорт громадянина України № 001117520 3228, виданий
23.10.2017 р. на ім’я Ярослава Івановича ВІТЮКА

Терміново потрібен консьєрж-охоронник.
Робота у м. Вишгороді.
Вимоги — чоловік до 60 років, без шкідливих
звичок, графік роботи 1/2, з/п — 330 грн/доба.
Звертатись за тел: (066) 901-34-96,
(067) 824-56-32, Ігор Миколайович

Інтернет-магазин LeBoutique
запрошує на роботу працівників на склад.
5-денний робочий тиждень, 9:00-18:00 год.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: вул. Дніпроводська, 1-а (зуп. Затока).
Тел: 097 88 55 491

Вважати недійсним втрачені атестат про повну
загальну середню освіту, серія КХ № 14820498,
та додаток до атестата № 740739, видані 22
червня 2001 р. ЗОШ І-ІІІ ступенів Богуславського району Київської області на ім’я Василя Олексійовича СЕМЕРИКА

17 червня з 09:00 до 16:00 купуємо волосся
від 1 500 до 60 000 грн/кг.
Ордени, медалі, фотоапарати, годинники у жовтому корпусі,
бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Пропоную роботу майстру
з обробки граніту,
монтажнику виробів
із граніту, різноробочим.
Оплата – за домовленістю.
Тел: (098) 882-77-87
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16 червня

Нове обличчя старого дворика

Благоустрій міста

Володимир ЛІСОГОР,
депутат міської ради
ФОТО — архів автора

Прибудинкова
територія по вул. Б.
Хмельницького, 5 має
свою
багатостраждальну історію. За
роки існування будинку було багато спроб облаштувати
дворик, бетонне покриття якого вже
не витримувало жодної критики. Але
зробити капітальний ремонт все якось
не складалося. Останню крапку в його

руйнуванні минулої осені поставила
масштабна аварія на водопроводі.
Тоді було розрито увесь двір, вхідні групи, залишки мощення. Але навіть
за цієї сумної картини мешканці вірили
і сподівалися, що міська влада не залишить їх наодинці з проблемами. І дійсно,
результат — не забарився. Ремонт прибудинкових територій по місту розпочався саме з Хмельницького, 5. Бригада
шляховиків із «Житлошляхбуду» на чолі
з Володимиром Сущенком добросовісно застелила асфальтом двір, встановила нові бордюри, лотки для ливневих
вод, нові сходинки до вулиці, з’явилося
мощення навколо фундаменту будинку.
Словом, зробили все, як годиться, не
відмовилися виконати ще й додаткові
аварійні роботи по округу. Бути людяними і порядними — так вчив шляховиків їх
багаторічний керівник Олексій Білий. Велику допомогу в організації робіт надав
заступник міського голови Ігор Свистун.
Разом із міським головою Олексієм
Момотом ми неодноразово відвідували
це будівництво, і от що кинулося нам у
вічі: чим красивішим ставав дворик, тим
більше проявлялися приховані недоліки
благоустрою. Ми радилися з людьми і,
узагальнивши всі пропозиції, Олексій
Вікторович запропонував гармонійно завершити благоустрій території тим, що
варто заштукатурити підпірну стінку, поверх її змонтувати лавочки для відпочин-

Щиро вітаємо З ЮВІЛЕЙНИМ днем народження дорогу нашу
маму, бабусю і прабабусю Валентину Іванівну ЗАМКОВУ!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя —
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа!
З любов’ю, діти, онуки і правнук
ВІТАЄМО з днем народження хорошого
працівника, добру людину і прекрасну
жінку Тетяну Кузьмівну ШЕВЧЕНКО!
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів у роботі, радості, удачі, щастя, любові.
Нехай життя б’є ключем, хай люди шанують, а будинок буде наповнений теплом
і затишком. Нехай здійсняться всі мрії! А
успіх, радість і натхнення стануть постійними супутниками. Нехай голова паморочиться тільки від надлишку захоплення,
енергії і щастя. Бажаємо, аби Вас завжди
оточували щирі, усміхнені рідні люди. Завжди залишайтеся такою ж неповторною і чарівною. З днем народження!
Колектив Філії «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС»

У зв’язку з розширенням виробництва
підприємство ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
запрошує на роботу за такими професіями:
— МАЛЯР ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ, чоловіки, жінки,
з/п — від 10 000 — 13 000 грн. Навчаємо;
— ПОМІЧНИК МАЛЯРА ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ, чоловіки,
з/п — від 8 000 — 10 00 0грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57,
Віталій Миколайович Ущапівський — директор.

P.S.

Мозаїка

2018 року

Послуги спецтехніки
Екскаватор-погрузчик JCB Екскаватор Atlas
s
Самоскид MAN Автокран KRUPP
Автовишка Кран-маніпулятор
Вишгородський район, с. Новосілки
вул. Центральна, 2-є
Олег +38(050)582-97-57
+38(045)962-31-36 – бухгалтерія
terandre@ukr.net

РОБОТА
У міжнародну транспортну компанію у зв’язку
із розширенням потрібні:
– водії вантажних автомобілів категорії Е, С
– водії на спец. техніку (Атлас, автокран, JCB)
– слюсарі
– будівельники внутрішніх і зовнішніх робіт
Ми надаємо:
– офіційне працевлаштування
– гідну зарплату
– навчання
Звертайтеся за тел:
+38050-2222-55-9, Артем Володимирович
+38050-32-646-32, Андрій Васильович

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

Ліра
Анатолій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Драйв
Періщить дощ —
розгнівався Всевишній!
Моя машина
мчить нічним шосе.
В кабіні тепло,
сухо і затишно,
По радіо співає Джо Дассен...
Мій «Мерседес» неначе субмарина
Врізається у товщину дощу,
Здаєтьcя, що з хвилини на хвилину
Я попливу, а, може, й полечу...
Негода тільки додає натхнення –
Ще швидше розсікаю чорну млу.
І «двірники» неначе навіжені
Мотаються по лобовому склу.
Нічні вогні — мої орієнтири —
Летять розмитим світлом вздовж узбіч,
Розтягуючи краплі у пунктири...
Я мчу у дощ,
Я мчу у ніч.
Віктор КУЧЕРУК

І світає, і смеркає
У душі і наяву, –
Від сівби до урожаю
Вічно в клопотах живу.
Бо зростає все і гине
Від надлишку і нужди, –
І від зайвої краплини,
І без крапельки води.
То гарячі суховії,
То поява довгих злив, –
То вдоволено радію,
То в мені скипає гнів.
Просинаюся затемна
Й засинаю в темноті,
Коли всюди сходять зерна
Сподівань і почуттів.

Уточнення
У № 23 газети «Вишгород» на стор.
3 пропущено ім’я автора поетичних
рядків під назвою «Краплинки» (із збірки «Краплинки поезії»). Це Віталій ІВАЩЕНКО. Просимо вибачити за технічну
неточність
Поезія — це особливий світ,
В якім зійшлося мудре й романтичне,
Де пристрасті залишили свій слід,
Тому вона була і буде вічно.
***
Я хочу, щоб у морі сліз,
У світі, де панує лихо,
Поезії росточок ріс —
Втішав, нагадував і кликав…

Запрошуємо на роботу у Вишгороді ВИХОВАТЕЛЯ.
Висока заробітна плата. Тел: 067-527-22-07
Робота + матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир. Перепланування, опалення, водопровід, каналізація. БУДІВНИЦТВО
— будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, ворота, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД КЛЮЧ.
Мансардні вікна. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

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

Що минуло – того не повернути.
Головне – не втратити те,
що маєш зараз
Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

ку у затінку, поштукатурити і пофарбувати цоколь будинку, встановити поручні
на нових східцях та здійснити озеленення. На мою думку, після цих робіт дійсно
буде логічне завершення благоустрою
усієї прилеглої території.
Як депутат міської ради я хочу подякувати міському голові, своїм колегамдепутатам, які пішли назустріч людям і
при перерозподілі бюджетних коштів виділили необхідну суму на ремонт.
У будинку № 5 мешкають наші ветерани — будівничі міста, і вони сповна заслужили на комфортне проживання. Під
час ремонту дворика вони всі дружно вийшли і викопали квіти, а після — їх знову
посадили. Вони можуть розкидати привезений чорнозем, уквітчати клумби, але
зібрати кошти на ремонт покрівлі зі своїх
мізерних пенсій ветеранам не під силу.
Тут потрібна допомога міської влади.
На моєму окрузі існує ще багато
проблем: відсутність мощення навколо
фундаментів, зношені покрівлі тощо. Це
і не дивно, бо тут — найстаріші будинки у місті. Депутатський корпус у цьому
році спрямував значні кошти на ремонт
покрівель, на заміну вікон по програмі
«Теплий під’їзд», асфальтування внутрішньоквартальних проїздів тощо. Я
сподіваюся, що масштабні ремонти,
реконструкції жителі міста гідно оцінять
і зберігатимуть ці надбання, бо нам тут
— жити.

Вишгород
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