www.vyshgorod.in.ua
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-mrada.gov.ua

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Субота, 15 червня 2019 року, № 16 (16)

День медика: вшановуючи тих,
хто щоденно рятує людські життя
Шановні лікарі, медсестри, лаборанти,
санітари, ветерани медичної галузі! Від
щирого серця вітаю вас з професійним
святом — Днем медичного працівника!
Це саме ті професії, які кожен із нас
відчуває на собі від моменту народження
і до останнього дня життя. Від професійності медиків, їхньої чуйності залежить
збереження здоров’я нації, гармонійний

розвиток суспільства і держави. Щиро
бажаю, аби у вашому житті було більше щастя і радості, світлих перспектив,
міцного імунітету від хвороб і конфліктів
та щоб вас ніколи не підводило власне
здоров’я. Бажаю бути завжди переможцями у боротьбі за життя і здоров’я людини.
Олексій МОМОТ

Сезон благоустрою Вишгорода
триває! І чим більше ми проводимо
робіт, тим частіше до нас звертаються
містяни із порадами, зауваженнями та
проханнями.
Розпочну з відповіді на численні запитання вишгородців щодо роботи пішохідних фонтанів на дитячих майданчиках
по проспекту Шевченка та на Галявині
казок. У зв’язку зі спекотною погодою ці
два «острівці прохолоди» набули неабиякої популярності серед маленьких і дорослих жителів. Тож, маю приємну новину. Підприємство, яке обслуговує згадані
об’єкти, вже завершило усунення всіх несправностей (зокрема, вирівнювання металевих пластин, аби уникнути травмування відвідувачів, та прочистку і ремонт
водних форсунок). За кілька днів біля
фонтанів буде встановлено інформаційні
стенди про їх щоденні графіки роботи.
Велику кількість звернень отримую і
щодо відновлення роботи фонтану біля
БК «Енергетик». Кошторис на ремонтні
роботи ми склали ще минулого року. Але
необхідних коштів – 400 тис. гривень – у
бюджеті міста, на жаль, не було. Наразі
всі вільні та зекономлені кошти акумулюємо для будівництва садочків, і коли
набереться необхідна сума для капітального ремонту фонтану – важко сказати.
Але робота у цьому напрямку ведеться, і
однозначно є намір повернути цей об’єкт
вишгородцям. Запланованим капіталь-

живоплоти вздовж тротуарів, де розрослі
кущі заважають безперешкодному руху
пішоходів.
На численні звернення містян щодо
встановлення додаткових велосипедних
парковок та «вбиралень» для чотирилапих друзів міською радою закуплено по
п’ять позицій кожного з елементів. Наразі
дві парковки і дві «вбиральні» встановлюються за вимогою, а ще по три – є у
вільному доступі. Тож, сигналізуйте, в
якому куточку міста облаштувати
додаткові зручності.
Літо – дитяча пора і гарячий час
будівництва дитячих майданчиків. Отже,
невдовзі у Вишгороді з’являться нові
дитячі локації з гумовим покриттям та
цікавими ігровими елементами. Розпочато ремонт дитячого майданчика по вул. Б.
Хмельницького, 4 (біля ДНЗ «Ластівка) та,
згідно з колективним зверненням жителів,
— по проспекту Шевченка (поблизу ЦТ
«Дивосвіт») – вже на стадії завершення.
Загалом протягом весняного періоду
поновлено та впорядковано близько десяти придворових дитячих майданчиків.
Один із останніх, де підсипано свіжий
пісок і проведено заміну несправних
елементів, – по вул. Кургузова 3-а, 3-б.
Забігаючи наперед, скажу, що в наших
планах — поступова адресна заміна
звичних дитячих пісочниць на пісочниціскрині, щоб їх вміст довше зберігався чистим. А також, взявши до уваги прохан-

БЛАГОУСТРІЙ

Вишгород робимо кращим щодня

Вітаємо талановиту Ангеліну Тереннікову із Вишгорода, ученицю 7 класу НВК «ВРГ
«Інтелект»- ЗОШ І ступеня», вихованку творчої студії PARADIZ, учасницю багатьох співочих та музичних конкурсів, яка стаФОТОФАКТ
ла учасницею шоу «Голос. Діти».
Дівчинка, за її словами, прийшла
на проект, щоб довести батькам, що
її мрія варта усіх витрачених зусиль.
Для виступу 09 червня 2019
р. Ангеліна обрала популярний хіт
гурту «Антитіла» — «Там, де ми є».
Своїм співом вона зачарувала двох
членів жюрі — Джамалу та Дзідзьо.
Перед Ангеліною постало непросте
питання вибору: хто надалі буде її
наставником, але після нелегких
роздумів вона вирішила продовжувати свій шлях на проекті у команді
Джамали.
Вітаємо Ангеліну і підтримаємо її
у наступному етапі проекту!

ним ремонтом передбачено повну заміну
кабелів, електровузлів, елементів освітлення і т. д. із впровадженням антивандальної системи.
У місті завершено активну пору косіння трави. Цією, здавалося б, непримітною для громадян, але такою необхідною справою займалися працівники
КП «Благоустрій-Вишгород» та ВРКП
«Комунальник». Невід’ємною частиною
благоустрою міста є і догляд за рослинами – полив квіткових насаджень та
трав’яних газонів. Навіть, попри палючу
спеку, Вишгород – квітучий і зелений.
У процесі — обрізка аварійних дерев.
У деяких громадян така робота викликає
гнів. Але насправді очистка дерев
убезпечує людей, будівлі, автомобілі та
лінії електропередач від наслідків падіння
на них сухостійних дерев чи гілок під час
негоди. Також комунальники стрижуть

ня матусь, за можливості, над ігровими
зонами з піском будуть встановлені
сонцезахисні накриття. Завершуються
роботи ще на одному важливому об’єкті
— футбольному полі в районі житлового
комплексу «Ярославичі».
Паралельно розпочалися роботи по
об’єктах культурної сфери, зокрема,
на набережній Київського водосховища. Саме там, починаючи від шлагбауму і далі, з’явиться ділянка з новими
пішохідними доріжками, клумбами, лавочками, фотозоною тощо.
Далі – до теми доріг і ремонту прибудинкових територій. На початок літа шляховики врешті-решт вийшли на фінішну
пряму по ямковому ремонту основних
міських магістралей: проспектів Мазепи і
Шевченка, вулиць Дніпровської, Б. Хмельницького, Межигірського Спаса, Ватутіна.
Далі — на стор. 3
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Вишгород

У ФОКУСІ

Посилена робота з підтримки наших бійців ведеться з перших днів
створення батальйонів, зокрема «Київської Русі». У березні 2014 року разом зі своїм другом Ігорем Єремеєвим
(голова депутатської групи «Воля народу» трагічно загинув влітку 2015
року — ред.) ми започаткували соціальну ініціативу «Збережи життя
солдату». Відтоді в рамках цієї акції
солдати постійно отримують сучасну
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рони) і сержанта В'ячеслава Саржана
(снайпер 25-го батальйону). Продовжуємо і надалі серйозно працювати над цим
питанням. На прикладі вишгородських
афганців, які мають позитивний досвід,
— побудували у Вишгороді будинок, у
якому отримали зо два десятка квартир,
зі свого боку — я вже залучаю до співпраці тих, хто безпосередньо може вплинути на будівництво квартир для учасників бойових дій із Ірпеня. Щодня працюю

бути заручниками складних політичних умов, є відкриття відділення Клініки реабілітації професійної патології
та нетрадиційних методів лікування
Військово-медичного клінічного центру
професійної патології особового складу ЗСУ. Ідею про створення унікального
відділення для комплексної реабілітації
військових із ампутаціями кінцівок запропонувала моя колега. Для реалізації
намічених планів було обрано порожнє і

ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ СОЛДАТУ

Українські вояки та їх родини повинні бути
захищенні — Ярослав Москаленко
форму, спальні мішки, каремати, засоби зв'язку, оптику, прилади нічного
бачення та тепловізори, бронежилети, медичні препарати, персональні
аптечки, спеціалізовані автомобілі та
багато іншого.
Максимально задіюючи всі свої організаторські здібності та фінансові можливості, ведучи діалог партнерства, а
не конфронтації, вдавалося повертати
додому наших солдатів і офіцерів із полону бойовиків. Зокрема, підполковника
Сергія Фураєва та бійця 51-ї бригади
Артема Комісарчука.
У рамках кампанії «Збережи життя
солдату» систематично виділяю кошти
на підтримку сімей мобілізованих, загиблих та поранених захисників, на оздоровлення дітей військовослужбовців як
в Україні, так і за кордоном. Жоден Новий рік, Різдво, Великдень чи інші свята
не обходяться без подарунків, які передаються сім’ям цієї категорії постійно,
здійснюю фінансову підтримку ГО «Асоціація учасників АТО Вишгородщини».
Також спільно з, на жаль, покійним
комбатом «Київської Русі» Олександром Гуменюком ми започаткували чимало ініціатив. Я йому багато пообіцяв, і
дані обіцянки виконую. Зокрема, болюче
квартирне питання. У співпраці з волонтерами ми із безкінечних двадцятирічних черг на житло витягнули дві сім’ї —
полковника Олексія Савича (командир
11-го батальйону територіальної обо-

над тим, щоб держава врешті повернулася обличчям до захисників України в
питанні виділення житла.
Повинен сказати, що враховуючи
ситуацію в Україні, неабияк сприяти
підтримці учасників бойових дій може
соціальна відповідальність бізнесу. Наведу приклад із власного досвіду, коли,
віднайшовши позабюджетні кошти, вдалося значно покращити умови оздоровлення воїнів-інтернаціоналістів 96 округу
у госпіталі «Лісова поляна», що у Пущі
Водиці. Було зроблено євроремонт, завезено нові ліжка з ортопедичними матрацами, LED-телевізор, необхідна побутова техніка. Спочатку функціонувала
одна палата для славутицьких афганців.
Але я домовився з керівництвом закладу про виділення приміщень під ремонт,
для лікування пацієнтів із Вишгородського, Бородянського, Іванківського
та Поліського районів. Окрім воїнів- інтернаціоналістів реабілітацію у госпіталі сьогодні можуть пройти й учасники
АТО. Те, що зроблено, — хай буде прикладом і для народних депутатів, і для
бізнесменів. Повинна бути соціальна
відповідальність не тільки у держави, а
й у підприємців. Не кожен може зробити
велику справу, але кожен може зробити
маленьку — для свого міста, для свого
округу.
Яскравим свідченням того, що соціальні зобов’язання держави та бізнесу
перед громадою не мають і не можуть

застаріле крило Ірпінського військового
госпіталю. Дану пропозицію підтримав
головний лікар Андрій Кіх, після чого
розпочалися відповідні роботи з реалізації проекту. Символічним кроком
стало активне залучення до виконання
будівельних робіт демобілізованих ветеранів АТО. Загальний кошторис склав
понад 1,5 мільйона гривень.
Унікальність проекту в тому, що вся
робота зроблена не професійними будівельними компаніями, а хлопцями,
які повернулися з фронту. Олександр
Мартиненко, сам боєць, який був добровольцем, захищав нашу країну, демобілізувався. Зібрав бригаду, це робили
хлопці — бійці, а ми виділяли кошти. В
Україні не існує аналогів медичних закладів такого рівня адаптованості для
повноцінного лікування і реабілітації
людей із обмеженими можливостями.
Кожен елемент нового відділення — від
розмірів дверних отворів до кольору стін
— визначався профільними медичними
спеціалістами для максимальної зручності пацієнтів. Зроблено все можливе,
аби учасники бойових дій із обмеженими можливостями в подальшому могли
повернутися до нормального життя. У
центрі, окрім фахових лікарів, працюють
інструкторами військові, які уже пройшли реабілітацію і протезування.
Відділенням можуть скористатись
не тільки військовослужбовці Збройних
сил, а й Міністерства внутрішніх страв і

добровольчих батальйонів з усієї України. Коли влада на всіх рівнях та підприємці працюють злагоджено, тоді можна
вирішувати й такі складні питання, які
раніше були недосяжними у практичній
реалізації.
Але не лише матеріальна підтримка
потрібна нашим бійцям. Дуже важливо
для кожного солдата усвідомлювати, що
воює він не за абстрактну державу, не
за якийсь невидимий народ, а конкретно за ось цих людей, які вдячні йому за
віддану самопожертву. Дивлячись на те,
як українці згуртувалися для підтримки
своєї армії, кожен може зробити висновок: яким би підступним і зарозумілим
не був наш ворог — у єдності та взаємодопомозі ми непереможні.
Не полишаю надії, що Україна таки
стане членом НАТО, що значно зміцнить
Європейську безпеку. Адже наша країна, так історично склалося, завжди була
оборонним форпостом Європи. І сьогодні знову, як у часи навали татаро-монгольських кочівників, стримуємо агресію
зі Сходу ціною життів українських військових та добровольців, ціною руйнації української економіки. Сподіваюся,
що у перспективі Збройні сили України
зможуть повністю відповідати стандартам НАТО у забезпеченні, озброєнні та
у рівні захисту своєї держави. В рамках
програми «Збережи життя солдату»
мені часто доводилося бувати на передовій і спілкуватися з військовими різних
підрозділів. Розмовляючи з хлопцями,
бачу, з яким нетерпінням вони чекають
реальних реформ в армії та наближення
до стандартів НАТО.
Для мене посилення обороноздатності держави — понад усе. Українська
армія має бути готова відбити будь-які
зазіхання на наш суверенітет і територіальну цілісність. Вояки повинні мати
доступ до найновітніших зразків озброєння, засобів індивідуального захисту
та іншої техніки. Саме тому я підтримаю
усі ініціативи, направлені на зміцнення
української армії та підвищення обороноздатності України.
Я добре пам’ятаю 2014-2015 роки,
коли було найтяжче. Тоді ми разом допомагали фронту, нашим хлопцям,
поки держава тільки підводилася з колін. Українські волонтери — одинаки,
об’єднані в громадських організаціях та
благодійних фондах, активи громад, соціально відповідальний бізнес — усі разом відстояли Україну в найкритичніші
моменти історії. І роблять це сьогодні.
Я щиро вдячний кожному, хто долучався своїми передачами. Коли підприємці, що виробляють чи займаються
роздрібною торгівлею, передавали продукцію, аптеки — ліки, косметичні засоби та інші необхідні речі безкоштовно
або по собівартості. Цей список не має
кінця й краю, тому що громадянський
дух солідарності — він повсюдно. Це те,
що нас єднає. Тому що ми — українці.

Дорогі медичні працівники!

З Днем медичного працівника!

З нагоди вашого професійного свята прийміть щирі вітання і слова заслуженої подяки за вашу плідну, таку важливу для суспільства працю.
Відомо, що людське життя — найвища цінність. Якщо
для декого це просто пишні слова, то для вас вилікувати,
врятувати життя — це повсякденна праця, щоденний подвиг. Ваша робота не обмежується робочими годинами,
ви завжди і щомиті готові прийти на допомогу.
Скільки б нових ліків не винайшла медицина, яким би
сучасним не було обладнання, без людини, без лікаря всі ці
відкриття безсилі. Лікар завжди буде врачувателем не тільки
тіла, а й душі. В його владі – добрим словом полегшити біль, вселити надію і віру в одужання. Саме тому основою професії медика є людяність, милосердя і самопожертва.
Уклін вам за вашу важку працю, самовідданість, професіоналізм. Бажаю вам
міцного здоров’я, сімейного благополуччя, успіхів, миру та злагоди вашим родинам!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України, голова МДО «Київщина»

Від щирого серця вітаю лікарів, фельдшерів та медсестер,
усіх, хто працює у сфері охорони здоров’я, ветеранів медичної
галузі з професійним святом – Днем медичного працівника!
Професія, яку ви обрали, заслуговує на найвищу похвалу,
найтепліші слова, захоплення й повагу. Знання і вміння лікаря,
який рятує життя, захищає своєю працею радість і щастя людей, завжди користувалися пошаною і цінувалися як особливий
талант.
Приємно усвідомлювати, що медичні працівники району, навіть у непростих умовах сьогодення, працюють ефективно, не
знижують обсягів і якості медичної допомоги, впроваджують нові методики лікування й профілактики захворювань.
Дорогі медичні працівники! Низький уклін вашому щоденному подвигу в боротьбі за людину, за її життя і здоров’я.
Бажаю вам великого людського щастя, доброго здоров’я, благополуччя і затишку в родинах, мирного неба, професійних успіхів і людської шани. Нехай здійснюються задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з вами!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Вишгород
Субота, 15 червня 2019 року

Налагодження співпраці з Раквере
Продовжуємо розвивати співпрацю з містами-побратимами. Після тривалої перерви відновлено стосунки з естонським містом Раквере. На запрошення мера Марко Торма у минулі
вихідні делегація із Вишгорода взяла участь у
відзначенні Дня міста Раквере.
Відбувся дуже теплий прийом та цікава зустріч
із обміну досвідом. Нам показали господарство
міста, соціальні об’єкти та інфраструктуру.
З мером ми обговорили багато. Найголовніше
— візит естонської делегації прийматимемо у вересні цього року. Їм дуже цікавий розвиток Вишгорода і те, чим місто приваблює молодь. Адже
влада Раквере зауважує, що попри створення всіх
належних умов для проживання, спостерігається
тенденція до відтоку молодого населення. Вкотре
я почув від естонців, а раніше вже від німців та італійців те, що приріст молоді у нашому місті — це
великий плюс.
Спілкуючись із Марко, я по-білому йому заздрив. Адже, наскільки різняться цінності і світосприйняття у естонців і у нас...
Раквере — відкрите для найнезвичайніших
концертів і рок/джаз-фестивалів, народної музики

тощо (саме таку локацію ми зрештою облаштуємо
на нашій набережній).
День міста у Раквере — це наймасштабніше
святкування в році, яке триває чотири дні. Працювали 34 локації — концерти, спортивні змагання,
виставки, ярмарки та розваги для дітей. Здавалося б, усе традиційно. Але щороку додається нова
родзинка.
Цьогоріч — це банний фестиваль. На центральній площі міста зібрали 20 найкращих пересувних
саун регіону, де могли попаритися всі бажаючі, а
разом із ними і мер, який додавав колоритності натовпу в купальниках із шашликами та пивом. Звісно, що я на хвилину уявив реакцію наших містян
на таке дійство перед адмінбудинком у Вишгороді. Але, можливо, і помиляюсь, проте хайп рулить.
Уявіть собі на секунду, в День міста, на нашій центральній площі два десятки мобільних саун, купа
людей у купальниках і міський голова у смішній
шапочці із ріжками, в шортах віником парить городян…
Дякуємо вам, побратими з Раквере, за співпрацю з районною організацією Товариства Червоного Хреста, за реанімобілі для потреб АТО, ліки та

Вишгород робимо
кращим щодня
(Початок на стор. 1)
Цьогоріч було вирішено обмежитися лише ямковим ремонтом,
а всі наявні ресурси спрямувати на добудову дитячих садочків.
Продовжуються роботи з поновлення дорожньої розмітки.
У найближчих планах — реконструкція кількох прибудинкових
територій із заміною асфальто-бетонного покриття, облаштування
тротуарів та відмостки. Розпочнемо з двору по вул. Симоненка, 7.
Реагуючи на депутатські звернення та колективні заяви жителів про нестачу паркомісць, запускаємо в роботу проекти з розширення прибудинкових стоянок для автомобілів по вул. Шолуденка
6-г, 6-в та Симоненка, 5.
Крім того, є ряд будинків, які потребують облаштування додаткових тротуарних переходів. Нові доріжки буде прокладено на місці стежок, які свого часу, скорочуючи шлях, протоптали перехожі.
Концепція рішення проста і логічна: якщо вишгородцям так ходити
зручніше, то й тротуари мають бути прокладені саме так, як зручно людям. Такі роботи будуть проведені для мешканців будинків 2,
4, 9 по вул. Київській та 1 і 2 по вул. Дніпровській.
На сьогодні завершено капітальний ремонт покрівель на багатоповерхових будинках по вул. Київській, 12 та 4. Експертний висновок отримано, і найближчим часом розпочнеться ремонт даху
по вул. Київській, 8. У стадії проектних робіт — ще ряд будинків,
де буде проводитись капітальний ремонт покрівлі та заміна водостічних труб.
Ще один важливий і необхідний усьому місту проект – третій
виїзд із Вишгорода (в районі РЕМ). У цьому напрямку ведеться
активна робота спільно з Київською облдержадміністрацією та Київською міською державною адміністрацією. Сподіваюся, що невдовзі ми зможемо його запустити.
Олексій МОМОТ

У Вишгороді
відзначили
День медичного
працівника
В урочистостях з нагоди цього
свята взяли участь представники
влади, працівники медичної галузі,
громадськість. Вітаючи медичних
працівників району, народний депутат України Ярослав Москаленко
побажав їм міцного здоров’я, спокою і достатку, світлої долі та подальших професійних здобутків. А
також повідомив хорошу новину: з
держбюджету виділено чотири мільйони гривень на реконструкцію пологового відділення Вишгородської
ЦРЛ. Міський голова Олексій Момот
щиро подякував медичним працівникам за щоденну нелегку працю та
побажав миру кожній родині й благополуччя. За особливі заслуги і розвиток галузі охорони здоров’я, вагому громадянську позицію багатьох
вишгородських медиків нагородили
грамотами й подяками від народного депутата Ярослава Москаленка,
Вишгородської районної та міської
рад. Головному лікарю Івану Клюзьку вручили відзнаку Кабміну.
Влас. інф.

Громадський бюджет Вишгорода 2019
Шановна громадо! З першого червня розпочато прийом нових пропозицій та проектів у рамках Громадського
бюджету м. Вишгорода. Вже подано три проекти, що стосуються екології, туристичної привабливості міста та благоустрою.
Щодня надаються консультації по оформленню заявок, і ми
щиро радіємо цьому, адже завжди віримо в активність та креативність ідей вишгородців. Загальний розмір Громадського бюджету становить 1 000 000 гривень. Вартість проектів обмежена
для поточних витрат сумою у 150 000 гривень, а для капітальних
– 300 000 гривень. Проекти повинні реалізовуватись у межах
міста та на комунальній землі або на території комунальних закладів за погодженням з їхніми керівниками.
Результат проекту повинен бути загальнодоступним. Долучайтесь! Разом зробимо
наше місто комфортнішим!
Подати пропозиції можна до 01.08.2019 р. у паперовому вигляді за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради) або в електронному вигляді: на інтернет сторінці https://rozumnemisto.org/ платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет».
Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів та зразки
документів можна за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 25 (тел: (04596) 26263) або в каб. 92 (тел: (04596) 22-037) та в каб. 66 (тел. (04596) 26-566).
Тетяна БРАЖНІКОВА, голова Номінаційного комітету

МІСТО
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медичне обладнання для нашої лікарні, за гуманітарну допомогу для вимушених переселенців зі Сходу України.
Вражений вашою гостинністю, щирістю, відкритістю!
До зустрічі у Вишгороді!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Нові зупинки будуть
До Вишгородської міської ради звернулися мешканці дачного кооперативу «Сади Дніпра» щодо облаштування додаткової зупинки на маршруті № 2 у місті Вишгороді.
Разом із представниками поліції виїхали на місце, про яке
просили мешканці та щодо якого зібрали 40 підписів. На жаль,
за висновком поліції, саме там облаштувати зупинку неможливо, оскільки це створить небезпеку для учасників дорожнього
руху. Проте є можливість облаштувати зупинку за 50 метрів,
і це буде зроблено. Окрім цього, вирішено облаштувати ще
кілька зупинок «за вимогою» на території дачного кооперативу «Сади Дніпра».
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

ТРАНСПОРТ

Оголошення про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 65 о 10:00 21.06.2019
року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях житлової та
громадської забудови для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону), що підлягає продажу (кадастровий номер 3221810100:01:193:0006,
площею 0,0015 га, знаходиться на території міста Вишгорода по пр. Мазепи).
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

— заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
— копію ліцензії та сертифікату на
право здійснення оціночної діяльності;
— конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт відповідно до калькуляції
витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а
також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються до 10:00 20.06.2019 року
(кожного робочого дня з 08:00 до 16:00,
обідня перерва з 13:00 до 14:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Додаткову інформацію можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 25 (тел: (04596)
26-263), каб. 69 (тел: (04596) 22-957).
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Йдемо на вибори захищати фундамент державності
та забезпечити вступ України до НАТО і ЄС — Порошенко
До списку «Європейської Солідарності» увійшли нові обличчя та політики з досвідом і характером: Андрій
Парубій, Михайло Забродський, Ірина
Геращенко, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші.
«Європейська Солідарність» — партія
Порошенка, яка змінила свою назву. Але
за результатами її з’їзду, що відбувся у
неділю, можна стверджувати, що змінилася і її суть та викристалізувалася ідеологія.
«ЄС» перестала бути партією лідерського типу і поповнилася яскравими
новими обличчями. Водночас, серед тих,
хто увійшов до першої десятки для участі
у парламентських виборах, є і політики,
які неодноразово проявляли свої бійцівські якості.
З «Європейською Солідарністю» на
вибори йде спікер Верховної Ради Андрій
Парубій. Він — другий номер у списку.
Його роль під час Майдану була однією
з ключових, а державницька позиція на
чолі парламенту не раз була визначальною під час ухвалення важливих для країни рішень. Саме Андрій Парубій сказав,
що земля горітиме під ногами у тих, хто
зазіхне на закон про українську мову.
Софія Федина — волонтерка, співачка, телеведуча, доцент ЛНУ імені Івана
Франка. Її називали голосом львівського
Євромайдану. Вона у списку «Європейської Солідарності» під номером п’ять.
Командир медичного батальйону
«Госпітальєри», лікар-доброволець Яна
Зінкевич теж у команді «ЄС». Зараз Яна,

ПОЛІТИКА

через аварію, у яку потрапив автомобіль
батальйону, пересувається в інвалідному
візку. З 2014 року вона особисто врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової і продовжує
допомагати пораненим, попри особисту
трагедію.
У десятці партії також Командувач
десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант, Герой України Михайло
Забродський. Він командував АТО, особисто брав участь у безлічі боїв та очолював знаменитий рейд українських десантників ворожими тилами протяжністю 400
кілометрів.

Один із лідерів кримськотатарського
руху Ахтем Чийгоз з гідністю витримав
тортури у російській вְ’язниці. Його звільнення домігся Петро Порошенко через
турецького колегу – президента Ердогана. Чийгоз теж іде на вибори з «Європейською Солідарністю», як і глава Меджлісу
Мустафа Джемілєв.
До першої десятки списку увійшли
перша віцеспікер парламенту Ірина Геращенко, ексголова Львівської ОДА Олег
Синютка, віцепрем’єр із євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Очолив список Петро Порошенко.
Вступ до НАТО — єдина гарантія при-

пинення війни. А вступ до ЄС – це підвищення рівня життя та технологічний
розвиток, переконані у «Європейській Солідарності». Ця політична партія має чітку
ідеологію і конкретну мету — вступ до Євросоюзу та Північноатлантичного блоку.
Зараз це видається неможливим, але й у
безвіз з томосом теж мало хто вірив.
Очистившись від осіб, щодо яких у
суспільства та ЗМІ виникали питання,
«ЄС» являє собою політичне об’єднання
західного типу. Яке не прагне сподобатись абсолютно всім, має свого виборця
і свої принципи. І від цього Україна в цілому вже виграла.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ У КУЛЬТУРІ

Стартував проект QR-кодування історико-культурних пам’яток Вишгородщини
6 червня 2019 р. відбулася стартова прес-конференція з нагоди запуску
унікального проекту Вишгородського
історико-культурного
заповідника
«Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація».
Проект здійснюється за підтримки
Українського культурного фонду.
Інтерактивна туристична навігація
застосовується вже більше 10 років у
Європі і показала себе зручним та дієвим інструментом популяризації об’єктів
культурної спадщини. Як втілити такий
механізм, зробити його ефективним та
зручним у передачі не тільки інформації
про історичні пам’ятки, але й бажанні
відвідати музеї, завітати до Вишгородщини? Ідеї обговорювали представники
Вишгородського історико-культурного
заповідника, науковці у сфері історії та
археології, представники Київської обласної державної адміністрації та Вишгорода, ділились досвідом запрошені
гості – народна артистка України Лариса Кадочникова та заслужена артистка
України Ірма Вітовська.
«Управління культури, національ-

ностей та релігій Київської обласної
державної адміністрації завжди підтримуватиме цей та інші інноваційні проекти, тому що вони сприяють консолідації культурного середовища, створенню
та захисту національного культурного
продукту», — зазначив керівник управління культури КОДА Ігор Золотоверх.
Директор Вишгородського історикокультурного заповідника Влада Литовченко: «Сьогодні Вишгород має урбанізоване обличчя, багато старовинних
пам’яток не збереглися. Проте місто
досі має чим здивувати свого туриста,
адже й донині зберігає унікальні історичні скарби. Завдяки впровадженню
QR-кодування ми зможемо створити
своєрідний місток від минулого до сучасного. Адже, віртуально взаємодіючи
з ресурсом, кожен зможе спланувати
екскурсію сам. Також запланована система зворотного зв’язку, яка дасть можливість ділитися своїми враженнями, а
в перспективі – здійснювати вплив на
історико-культурне середовище. Аналогів такої багатогранної системи в Україні
поки що не має жодна музейна установа».

Місія проекту
Встановити у зручному форматі
контакт між культурними пам’ятками
та сучасним містом, щоб люди відчули зв’язок з історією, просто крокуючи
Вишгородом.
Інструмети втілення
22 пам’ятки Вишгородщини, з них
12 об’єктів першочергової важливості,
будуть оснащені QR-кодами і об’єднані
в єдину цифрову систему. Відсканувавши код, можна буде дізнатися ціка-

ві факти та нюанси, пов’язані з ними.
Програма дасть можливість не просто
дізнатись про локальний об’єкт, але
й отримати інформацію про історикокультурне середовище, в якому він розташований, про його історію і значення
в контексті подій минулого.
Тривалість проекту
Проект розрахований на 5 місяців з
поетапною адаптацією сайту, розробкою контенту та встановленням табличок з QR-кодами на об’єктах.

Генеральний директор Національного музею історії України, заслужений працівник культури України Тетяна
Сосновська: «Це вже великий успіх —
виграти такий грант. Тим більше, що
проект зайняв друге місце за кількістю
набраних балів. Тепер важливо таким
чином розробити контент, щоб не вводити користувачів у віртуальний світ, а
навпаки — спонукати відвідати пам’ятки
та відчути їх атмосферу.
Заслужена артистка України Ірма Вітовська: «Для діячів культури дуже важливо створювати контент, пов’язаний з
конкретним культурним об’єктом. У нас
є досвід інтерактивних театральних постанов з історичної тематики, і ми бачимо, як це захоплює глядачів. Тому дуже
рада, що у Вишгороді започатковується
такий проект».
«Важливо через сучасні технології

доносити до молоді і до дітей значущість
нашого міста, бо вони саме так краще
сприймають. Дякую за роботу над проектом і впевнена, що це стане туристичною перлиною Вишгорода», — зазначила Тетяна Бражнікова, секретар
Вишгородської міської ради.
До дискусії долучились та обмінялись
думками Жанна Куколевська – медіатор проекту, Дмитро Бібіков –завідувач
відділу археології ВІКЗ, Всеволод Івакін
– кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва ІА НАН
України, Крістіна Коваль – засновник
та координатор Туристичного кластеру
Вишгородщини і Владислав Бітковський
– молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України, куратор
за напрямом QR-кодування.
Вишгородський історикокультурний заповідник

Вишгород
Субота, 15 червня 2019 року
Гідрологічний пост — це перша ланка
гідрологічної мережі, яка дозволяє оцінювати стан водних ресурсів України. Однак
про роботу постів широкому загалу відомо
мало.
На гідрологічних постах щоденно (без вихідних і свят!) двічі на добу — о 8:00 і 20:00
за Київським часом вимірюють рівень та температуру води. Всі гідрологічні пости першого розряду вимірюють гідрометеорологічні
елементи відповідно до стандартної програми
гідрологічного поста першого розряду, а саме:
рівень, витрати, температуру води, явища льодового режиму, температуру повітря, а деякі
пости, зокрема c. Здорівки та с. Лебедівки, ще
й ведуть спостереження за опадами та атмосферними явищами. Також гідрологічні пости
у м. Миронівці та м. Золотоноші передають
оперативну гідрометеорологічну інформацію
до Українського гідрометеоцентру про рівні та
витрати води протягом усього року; озерний
пост с. Лебедівки – відомості про рівень води;
гідрологічний пост с. Здорівки — про рівень
води тільки під час весняної повені, а про витрати — цілорічно.
До гідрологічної станції «Київ» прикріплено 29 гідрологічних постів — 17 річкових
та 12 озерних. Станція здійснює організаційно-методичне керівництво підпорядкованими
гідрологічними постами. Цю мережу постів
організовували понад століття. Найстаршим
є пост «Київ», де ведуться спостереження з
1876 року як на річковому, а з 1976 — як на
озерному. Наймолодшим є озерний пост у м.
Ржищеві на Канівському водосховищі, відкритий у 1977 році. Маючи такі тривалі ряди спостережень, пости заслуговують на шанування.
У 2019-21 роках вісім постів гідрологічної
станції «Київ» відзначатимуть ювілеї. Зокрема, у 2019-му виповнюється 75 років з дня
відкриття трьох гідрологічних річкових постів: у м. Миронівці на річці Росава (відкрито
28.04.1944 р.), у с. Здорівка на річці Стугна
(відкрито 27.08.1944 р.), у місті Золотоноші на
річці Золотоношка (відкрито 15.09.1944 р.) та
50 років – озерному гідрологічному посту у с.
Лебедівці на Київському водосховищі (відкрито 19.06.1969 р.).

ПОЗАШКІЛЛЯ

У 2020 р. 75-річні ювілеї виповняться річковим постам у смт Баришівці на річці Трубіж,
у с. Круподеренці на річці Рось, у с. Велика
Яблунівка на річці Тясмин та 50-річний ювілей
озерного поста у м. Українка на Канівському
водосховищі. У 2021 році виповнюється 75-річний ювілей поста у с. Балаклея на річці Серебрянка.
Гідрологічний озерний пост на Київському водосховищі у с. Лебедівці.
Пост розташований у Вишгородському районі Київської області на пікеті лівобережної
греблі водосховища, навпроти повороту дороги з бетонної дамби до с. Лебедівки.
З моменту відкриття і до 1981 року він
був підпорядкований озерній станції Київської
ГЕС, яку в 1981 році перейменували в озерну
станцію «Вишгород».
З 1998 року, у зв’язку з реорганізацією
озерної станції «Вишгород» і перетворенням її
у метеостанцію, гідрологічний пост «Лебедівка» передано до гідрологічної станції «Київ».
Першим спостерігачем поста «Лебедівка»
був Буяло Сергій Юрійович. З 1972 р. до вересня 1988 р. – його донька Буяло Мотрона
Сергіївна. З 1988 по 2013 роки — сімейна династія Курочок: Курочка Н. А., Курочка В. В.,
Курочка А. В., Курочка В. П. До речі, династії
у гідрометеорологічній службі України – непоодинокі. З лютого 2014 року і по цей час на
посту працює Едуард Вікторович Лисенко.
Гідрологічний пост на р. Росава у м. Миронівці Київської області.
Пост (пальовий) розташований на північній околиці м. Миронівки, за 3,5 км від однойменної залізничної станції, на лівому березі
Росави.
Першим його спостерігачем з 1944 по
1946 роки був Секрета Феофан Васильович;
з 1946 по 1974 рр. спостереження на посту 28
років проводила Гедзик Ганна Іванівна; з 1975
р. по 1984 р. — Яблонська Раїса Петрівна; з
1984-го і по цей час 35 років на посту працює
Лідія Юхимівна Паришкура.
Гідрологічний пост на р. Стугна у с. Здорівка розташований у Васильківському районі
Київської області. Пост пальовий, знаходиться
на лівому березі річки Стугна.

БЛОКНОТ
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Ювілеї гідрологічних постів
Першим його спостерігачем була Мойсеєнко Ніна Миколаївна, яка працювала до 1950го р. Її змінила родичка Мойсеєнко-Бортницька Віра Григорівна, яка пропрацювала аж 56
років. З червня 2018 р. спостереження проводить Тарас В’ячеславович Степанчук.
Гідрологічний пост на р. Золотоношка у
м. Золотоноша розташований у однойменному районі Черкаської області. Рейковий гідрологічний пост знаходиться у центрі міста біля
моста на правому березі річки.
На момент відкриття у 1944 році він підпорядковувався тодішній гідрологічній станції Лубни. Першим спостерігачем поста була
Салій Феодора Яківна, яка пропрацювала
до 1947 року; з 1947 по 1951 рік — Воропай
Ольга Михайлівна; з 1951 р. до березня 1968го – Бєдуля Данило Пантелеймонович; з 1968
до 2005-го впродовж 37 років – Мірошніченко

Олександра Єгорівна. Відтоді — її невістка Тетяна Василівна Мірошніченко.
Загалом по мережі гідрологічних постів
України у 2019 році 75-річні ювілеї святкуватимуть на 14 постах, двом із них виповнюється по 100 років. У 2020 році 75-річний ювілей
відзначатимуть 15 гідрологічних постів і ще
два — 50-річні ювілеї. У 2021 році 11 постів досягнуть 75-річчя, трьом постам виповниться по
100 років, одному —125.
Сподіваємось, що керівники гідрометеорологічних організацій вшанують пости-ювіляри
публікаціями у місцевій пресі і відзначать кращих спостережників. Адже гідрологічні пости
— це фундамент гідрологічної складової державної гідрометслужби.
Олександр КОСОВЕЦЬ
— директор Центральної Геофізичної
Обсерваторії ім. Бориса Срезневського

І праця, й відпочинок — разом

Навчальний рік вихованців Вишгородського дитячоюнацького духового оркестру «Водограй» був насичений репетиціями, концертами, фестивалями. Отримали
багато вражень і перемог. Тож, аби подякувати дітям
за їхню недитячу роботу, художній керівник колективу
Наталія Тищенко порадувала їх цікавими розвагами.
Побували в Межигір’ї — стежечка туди вже проторована: там і відпрацьовували навички ходи з інструментами, і відпочивали. Цього разу теж досхочу побавились на
оксамитових килимах мальовничої місцевості — качалися
з пагорбів, грали у футбол, бовталися ніжками в озерах,
насолоджувалися свіжим бризом водосховища та провідали тварин місцевого зоопарку.
З тими, хто цікавиться технікою, — відвідали Музей
залізничного транспорту на станції «Київ-Пасажирський»
і отримали безліч вражень та знань. У його експозиції
— паровози, тепловози, залізничні вагони, дрезина, семафор, паровозна колонка. У вагоні-салоні 1910 року випуску на шість осіб не очікували побачити такого багатого
оснащення, в т. ч. справжню ванну кімнату і грубку, на якій
готували їжу.

Дітлахам, а кожен із них любить пригоди, природу та
звірів, сподобалось і сферичне кіно на Контрактовій площі
у столиці. Менші дізналися багато нового зі шкільного курсу природознавства, старші — завдяки фільму повторили
вивчене. Зручно вмостившись у безкаркасних кріслах, подивилися й короткометражний фільм «Планета динозаврів» — про тварин, до яких мають підвищену цікавість.
«Розваги оплачували батьки, — розповідає Наталія
Тищенко. — Тому дуже доречним був для нас пільговий
автобус, яким дісталися Києва і повернулися назад. Усім
вистачило місця, і кожен відчував турботу про себе з боку
міської влади».
А підвести риску навчального року керівник оркестру
вирішила, об’єднавши батьків і дітей чимось не лише позитивним, а й екзотичним водночас. Це була прогулянка
Київським морем на теплоході «Резон», який тільки-но
розпочав свої вояжі! Після попередніх перемовин привітний колектив судна радо прийняв у себе на борту юних
музикантів (усі вікові категорії покаталися за вартість дитячого квитка) та їхніх батьків. Діти й дорослі отримали
неабияку насолоду від морської прогулянки, чудових кра-

євидів і неба, яке того спекотного дня дивувало фарбами і
формами хмарин.
«Сезон відпочинку був на різні смаки. Задовольнили
всіх, — усміхаючись, каже Наталія Миколаївна, — і менших, і старших, і батьків, які вкладають сили у розвиток
своїх дітей. А вони віддячують успіхами, радують поведінкою, дисциплінованістю. Такий добре спланований відпочинок — спільні спогади, переживання, позитивні емоції
— здружує колектив.
Попереду в нас — подорож на море у Сергіївку, оздоровлення дітей, а потім — спекотний робочий серпень,
адже готуватимемось до державних свят та Дня міста.
Прощатимемося з літом і зустрічатимемо Перше вересня
також разом!».
Батьки юних музикантів «Водограю» сердечно дякують художньому керівнику колективу Наталії Тищенко за
навчання й виховання дітей, за материнську турботу про
кожного і душевне тепло, а також — за чудовий час на теплоході. Адже невідомо, коли б вибралися разом із дітьми
у таку подорож!
Валентина ЯКОВЕНКО

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 15 червня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 17 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30 «ТСН-Тиждень»
08:00 Катерина Порубель
у мелодрамi «Хрещена»
11:45, 20:15 Т/с «Коли
минуле попереду»
19:30 ТСН
00:05 «Голос. Дiти 5»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Загублений свiт»
15:25 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»
17:20 Х/ф «Роман у
джунглях»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
21:30 Т/с «Касл-2»
23:00 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Т/с «Елiза»
11:20, 12:15 Д/ц «Кухня

По»
11:50, 13:45 Телепродаж
12:40 Бюджетники
13:10 #ВУКРАЇНI
14:00 Х/ф «Святе
сiмейство» 1, 2 с.
18:20 Перша шпальта
18:55 Д/ф «Острови.
«Карибськi острови:
Занурення з акулами»
19:55 Д/ф «Острови.
«Унiкальнi Галапагоськi
острови: Пiвденна
Америка»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:50 Зiрковий шлях
10:45 Х/ф «Сьомий гiсть»
12:50, 15:20 Т/с «Любов
пiд мiкроскопом»
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
17:10 Т/с «Жiночий лiкар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Слiдами партiйних
спискiв
00:00 Агенти
справедливостi
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Червона
Шапка проти зла»

11:00 Х/ф «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
12:00 Сiмейка У
13:00, 14:00, 15:00,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Країна У
СТБ
6:40 Т/с «Коли ми вдома»
08:40, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:40 МайстерШеф
15:00 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Наречена для тата
22:45 Т/с «Вангелiя»
НТН

6:00 «Випадковий свiдок»
07:10 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
08:55 Х/ф «Ключi вiд
неба»
10:25 Х/ф «Кар’єра Дiми
Горiна»
12:15, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
14:00, 21:20 Т/с «Хейвен»
15:45 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
23:10 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
7:40 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
11:05 Х/ф «Ной»
14:00 Х/ф «Робiн Гуд:
Принц злодiїв»
17:00 Ревiзор
20:00 Страстi за Ревiзорм
22:20 Х/ф «Крок вперед»
00:50 Х/ф «Це кляте
серце»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса

07:50 Мiстична Україна
08:40, 18:30 Україна:
забута iсторiя
10:20 Секрети Другої
свiтової
12:00 Титанiк:
народження легенди
13:35 Прокляття двiйникiв
Титанiка
14:35 Дивовижна Iндiя
16:35 Рiчковi монстри
17:30 Незвичайнi
культури
21:00 Найекстремальнiшi
23:50 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
8:00, 17:10, 23:20
«Сiмейнi подорожi»
09:00, 11:00, 15:00, 17:00,
21:00, 23:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 Х/ф «Крок за
кроком»
14:00 «Авiаносцi»
15:15 Х/ф «Веронiка
вирiшує померти»
17:40 «Концерт «Про

кохання. I. Бобул»
21:25 Х/ф «Що є любов»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:10 Х/ф «Два днi, одна
нiч»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
12:00 Х/ф «Знайди мене,
якщо зможеш»
14:10 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
17:10 Х/ф «Лiкар. Учень
Авiценни»
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
23:00 Х/ф «Серена»
ІНТЕР
07:00 Х/ф «Покровськi
ворота»

09:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:50, 12:25 Х/ф
«Високий блондин у
чорному черевику»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Повернення
високого блондина»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
17:40 Новини
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
00:00 Т/с «Мессiнг: Той,
хто бачив крiзь час»
ICTV
07:30 Факти тижня. 100
хвилин
09:45 Я зняв!
11:40, 13:05 Х/ф
«Легенда Зорро»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Дiм великої
матусi 3»
16:40 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Гудзонський
яструб»
21:10 Х/ф «Побачення
наослiп»
23:05 Х/ф «На вiдстанi
удару»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
14:25 Тема дня
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:00 «За Чай.com»

ВIВТОРОК, 18 ЧЕРВНЯ 2019 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
09:30 «Одруження
наослiп»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:50 «Сiмейнi
мелодрами»
14:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:55 Т/с
«Чорнобиль»
23:15, 00:10 Т/с «Школа»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:45, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Геркулес»
15:30 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»

21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Гон»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:10 Д/ц «Аромати
Мексики»
11:40, 14:15 Телепродаж
11:55 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
12:25 Д/ц «Кухня По»
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Тайська кухня»
15:15, 19:30 #ВУКРАЇНI
15:45 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Нашi грошi
21:55 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Англiя Францiя
00:00 Телепродаж Тюсо
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, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Без панiки
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Красуня»
11:00 Х/ф «Три пера»
12:00 Сiмейка У
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
15:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 Країна У
СТБ
6:25 Т/с «Коли ми вдома»
08:25, 21:00 Т/с «Швидка
допомога»
09:25 МайстерШеф
15:05 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Хата на тата
22:45 Т/с «Вангелiя»
00:55 Детектор брехнi
НТН
7:00 Х/ф «Дурнi

помирають по п’ятницях»
08:50 Х/ф «Морський
характер»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi свiту»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Будьте здоровi»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 08:00 Kids Time
06:30 Х/ф «Кiшки проти
собак: Помста Кiттi
Галор»
08:05 Т/с «Ми такi»
10:50 Топ-Модель поукраїнськи
15:10 Половинки
17:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Крок вперед
2: Вулицi»
23:00 Х/ф «Класний
мюзикл»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:25, 14:05 Правда
життя
08:30, 18:00 Погляд
зсередини
08:55 Пiд iншим кутом
09:20 Незвичайнi
культури
10:20 Iсторiя українських
земель
11:55 Код доступу
12:55 Речовий доказ
15:10 Секрети Другої
свiтової
16:00, 21:45 Велетнi
льодовикової ери
17:00 Дивовижна Iндiя
19:00, 20:50 Секретнi
територiї
20:00 Прокляття двiйникiв
Титанiка
22:40 Таємнича Аравiя
23:40 Титанiк:
народження легенди
ТРК «КИїВ»
8:00, 00:10 «Поради
лiкаря»
08:50, 20:20, 22:15
«Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Авiаносцi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:20 «Всерединi
Раю»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовi машини»
22:25 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
08:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
09:30 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:30 Х/ф «Лiкар. Учень
Авiценни»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»

23:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:10 «Орел i Решка.
Морський сезон»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 «Правила моєї
кухнi»
14:45 «Правила
виживання»
15:50 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:00 Т/с «Мессiнг: Той,
хто бачив крiзь час»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Х/ф «Невидимка»

12:30, 13:25 Х/ф
«Гудзонський яструб»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Х/ф «На
вiдстанi удару»
17:45, 22:45 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес»
00:40 Х/ф «Т2
Трейнспоттiнг»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 ID JOURNAL
09:20, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:25 Тема дня
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:00 «За Чай.com»

СЕРЕДА, 19 ЧЕРВНЯ 2019 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
09:30 «Одруження
наослiп»
11:05, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40 «Сiмейнi
мелодрами»
14:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:55 Т/с
«Чорнобиль»
23:15 Т/с «Школа»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Цiлком
таємно-2017»
13:25 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Гонщик»

15:45 Х/ф «211»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:15, 12:00 Д/ц
«Аромати Пiвденної
Африки»
13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Тайська кухня»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Браво, шеф!»
17:30 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:25 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Iспанiя Бельгiя
22:05 Розважальна
програма з М. Щуром
22:40 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо
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, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Гучна справа
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi
рейнджери»
11:00 Х/ф «Принцеса
Мален»
12:00 Сiмейка У
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
15:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 Країна У
СТБ
6:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:10, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:10 МайстерШеф
15:05 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Т/с «Вангелiя»

НТН
6:40 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тривожна
недiля»
10:50, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Будьте здоровi»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Вартiсть життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:30 Т/с «Ми такi»
10:10 Топ-Модель поукраїнськи
14:30 Половинки
17:00 Кохання на
виживання

21:00 Х/ф «Крок вперед
3»
23:00 Х/ф «Класний
мюзикл 2»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 14:30 Правда
життя
09:20, 18:00, 18:30
Погляд зсередини
10:20, 17:10, 22:35
Дивовижна Iндiя
11:20 Легендарнi замки
Закарпаття
12:20 Код доступу
13:15 Речовий доказ
15:30, 23:30 Секрети
Другої свiтової
16:25 Диво з острова
Борнео
19:00, 20:50 Секретнi
територiї
20:00 Україна: забута
iсторiя
21:45 Велетнi
льодовикової ери
ТРК «КИїВ»
8:00, 00:10 «Школа
права»
08:50, 20:50 «Ситуацiя»

09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Бойовi машини»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20,
21:25 «КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:20 «Всерединi
Раю»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
23:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

00:10 «Орел i Решка.
Морський сезон»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 «Правила моєї
кухнi»
14:45 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:00 Т/с «Мессiнг: Той,
хто бачив крiзь час»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Громадянська
оборона

10:25 Х/ф «Великий куш»
12:35, 13:20 Х/ф
«Невидимка»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Х/ф «Акуларобот»
17:45, 22:45 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»
00:40 Х/ф «Анаконда 3:
Цiна експерименту»
5 КАНАЛ
06:45 Час новин. Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:00 «За Чай.com»

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:50 «Сiмейнi
мелодрами»
14:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45 Т/с «Чорнобиль»
22:15 «Право на владу
2019»
00:45 Т/с «Кохання проти
долi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 «Помста природи»

14:05 Х/ф «40 днiв та
ночей»
15:45 Х/ф «Бета-тест»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:15, 12:25 Д/ц «Кухня
По»
11:50, 14:15 Телепродаж
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Смак сиру»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Браво, шеф!»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:55 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Нiмеччина
- Сербiя
00:00 Телепродаж Тюсо
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, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Слiдами партiйних
спискiв
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
11:00 Х/ф «Лускунчик i
мишачий король»
12:00 Сiмейка У
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
15:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 Країна У
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
08:50, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:50 МайстерШеф
15:05 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Цiєї митi рiк потому
22:45 Т/с «Вангелiя»
00:55 Детектор брехнi

НТН
6:45 Х/ф «Дорога на Сiч»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Вовча зграя»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Правда життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:30 Т/с «Ми такi»
10:20 Топ-Модель поукраїнськи
15:00 Половинки
17:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Крок уперед:
Революцiя»
23:00 Х/ф «Класний

мюзикл. Випускний»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 14:00 Правда
життя
09:15, 18:00 Погляд
зсередини
10:15, 17:00 Дивовижна
Iндiя
11:15 Майор «Вихор»
12:00 Код доступу
13:00 Речовий доказ
15:10, 23:30 Секрети
Другої свiтової
16:10, 21:45 Велетнi
льодовикової ери
19:00, 20:50 Секретнi
територiї
20:00 Україна: забута
iсторiя
22:35 Дивовижна Iндiя.
Ганг
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»

11:10, 16:10, 23:20
«Всерединi Раю»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Друга свiтова
вiйна»
22:25 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 «Орел i Решка.

Морський сезон»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 «Правила моєї
кухнi»
14:45 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:00 Т/с «Мессiнг: Той,
хто бачив крiзь час»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:50 Х/ф «Унiверсальний
солдат 2: Повернення»
12:30, 13:20 Х/ф «Широко
крокуючи 3: Правосуддя

одинака»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Х/ф
«Ланцюгова реакцiя»
17:45 Т/с «Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Х/ф «Мiст шпигунiв»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 MEDекспертиза
08:20 Невигаданi iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:40 Будемо жити
14:25 Тема дня
18:20, 19:30
Iнформацiйний
вечiр
23:00 «За Чай.com»

Програма ТБ
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П’ЯТНИЦЯ, 21 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:50 «Сiмейнi
мелодрами»
14:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:20 «Чистоnews 2019»
20:30 «Лiга смiху»
22:35 Х/ф «Iмперiя
вовкiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Роман у
джунглях»
15:05 Х/ф «Спис долi»
19:25 Х/ф «Людина

президента»
21:15 Х/ф «Людина
президента-2»
23:00 Х/ф «Закон
доблестi»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:15, 12:00 Д/ц
«Аромати Пiвденної
Африки»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Смак сиру»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Браво, шеф!»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Перша шпальта
21:55 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Францiя Хорватiя
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Головна тема.
Вибiр
23:30 Т/с «Другий подих»

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Пригоди
Гекльберрi Фiнна»
12:00 Сiмейка У
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Т/с «Село на
мiльйон»
16:00 Х/ф «Той, що
бiжить лабiринтом:
Випробування вогнем»
ПРЯМИЙ
18:00 Панянка-селянка
6:00, 07:15, 08:15 «Новий 21:00 Х/ф «Той, що бiжить
день»
лабiринтом: Лiки вiд
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, смертi»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 23:40 Х/ф «Виннi зiрки»
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
СТБ
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
5:45 Т/с «Коли ми вдома»
всi...»
09:45 Т/с «Швидка
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 допомога»
«Деталi»
13:55, 18:00 Т/с «Кафе на
16:10 «Кримiнал»
Садовiй»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» 17:30, 22:00 Вiкна19:00 Ток-шоу «Ехо
Новини
України»
18:25 Слiдство ведуть
22:30 «Поярков. NEWS»
екстрасенси
19:25 Х/ф «Охоронець»
ТЕТ
22:45 Х/ф «Вибух з

минулого»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10:15 «Європейськi
iгри-2019». Баскетбол
3х3. Чоловiки. Україна Францiя
11:15 «Європейськi iгри2019». Баскетбол 3х3.
Жiнки. Україна - Латвiя
11:40, 12:50, 19:30 Т/с
«Той, що читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
13:45 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Таємницi свiту»
23:45 Х/ф «Заручники
страху»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Ми такi»
09:20, 17:00 Кохання на
виживання
15:10 Половинки

21:00 Х/ф «Крок вперед:
Все або нiчого»
23:00 Х/ф «Крок вперед»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:15, 14:00 Правда
життя
09:00, 18:00 Погляд
зсередини
09:50, 22:35 Дивовижна
Iндiя
10:50 1377 спалених
заживо
11:50 Код доступу
12:50 Речовий доказ
15:10, 23:30 Секрети
Другої свiтової
16:00 Велетнi
льодовикової ери
17:00 Незвичайнi
культури
18:30 Пiд iншим кутом
19:00, 20:50 Секретнi
територiї
20:00 Україна: забута
iсторiя
21:45 Диво з острова
Борнео
ТРК «КИїВ»
8:00, 00:15 «Школа

права»
08:50, 16:50, 20:20
«Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Друга свiтова
вiйна»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:20, 23:50 «Всерединi
Раю»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор

Хто»
13:40, 00:30 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:00 Х/ф «Будинок
проклятих»
20:10 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
22:30 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:25 «Правила моєї
кухнi»
14:45 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Європейськi
Iгри 2019». Церемонiя
вiдкриття
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi

11:10, 13:20 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20, 23:00 Т/с
«Марк+Наталка»
16:45 Х/ф «Побачення
наослiп»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:50 Дизель шоу
23:40 Х/ф «Легенда
Зорро»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:30 Машина часу
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:25 Тема дня
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:00 «За Чай.com»
23:40 ID JOURNAL

СУБОТА, 22 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:55, 11:55 «Свiт
навиворiт: Непал»
12:30 Т/с «Чорнобиль»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Леон-кiллер»
22:20 Х/ф «Її звали Нiкiта»
00:35 Х/ф «Iмперiя
вовкiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв Ковчег»
15:35 Х/ф «Закон
доблестi»
17:20 Х/ф «Бюро
людяностi»
19:05 Х/ф «Перше
вбивство»
21:00 Х/ф «Некерований»
22:50 Х/ф «Спис долi»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00

Новини
09:30 Країна на смак
10:25 Енеїда
11:25, 14:55 Телепродаж
11:45 М/с «Кмiтливий
Сяоцзi»
12:50 Х/ф «Святе
сiмейство» 2 с.
15:15 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:45 Разом
16:20 Спiльно
16:50 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
19:00 Д/ф «Острови.
Багамськi острови:
Таємничi печери i
затонулi кораблi»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Д/ц «Мегаполiси»
21:55 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Бельгiя
- Iталiя
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Добрi
намiри»
17:10, 20:00 Т/с «Слiди в
минуле»
22:10 Т/с «Умови
контракту 2»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00
«Репортер». Новини
10:10 Ток-шоу «18 мiнус»
11:10 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 «Вибори - 2019.
Парламент»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00, 19:00, 20:00
Ток-шоу «Вибори - 2019.
Парламент»
21:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi
розслiдування)
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Оз:
Повернення у
Смарагдове Мiсто»
12:00 Х/ф «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
13:10 Х/ф «Виннi зiрки»
15:30 М/ф «Книга життя»
17:15 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
19:50 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
22:30 Панянка-селянка
СТБ
6:25 Страва честi
07:25 Х/ф «Екiпаж»
10:05 Т/с «Вангелiя»
19:00 Х/ф «Два полюси
любовi»
23:00 Х/ф «Охоронець»
НТН
7:25 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
10:45 «Європейськi iгри2019»
11:45 «Європейськi
iгри-2019». Стрiльба.
Пiстолет. Змiшанi

команди. 10 м. Фiнал
13:25 «Європейськi
iгри-2019». Стрiльба.
Гвинтiвка. Змiшанi
команди. 10 м. Фiнал
14:35 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
16:25 «Таємницi свiту»
17:00, 19:30 «Європейськi
iгри-2019». Самбо. Фiнал
19:00 «Свiдок»
20:50 Х/ф «Акцiя»
22:40 «Європейськi iгри2019». Баскетбол 3х3.
Чоловiки. Україна - Iталiя
23:15 «Європейськi iгри2019». Баскетбол 3х3.
Чоловiки. Україна - Росiя
23:40 Х/ф «Бiй мiсцевого
значення»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 08:15 Kids Time
06:40 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
08:20 Ревiзор.
Спецвипуск 1
11:00 Страстi за Ревiзорм
13:30 Ревiзор.
Спецвипуск 2
15:30 М/ф «Бiгфут

молодший: Стань
легендою»
17:20 М/ф «Мегамозок»
19:10 Х/ф «13 район»
21:00 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
23:00 Х/ф «Лiтак
президента»
МЕГА
07:45 Мiстична Україна
08:35 Актори-фронтовики
09:15 Леонiд Биков
10:00 Секрети Другої
свiтової
11:40, 21:00 Освенцiм
14:20 Диво з острова
Борнео
15:15 Дивовижна Iндiя
17:15 Невiдомий Китай
18:15 Чорна пiхота
19:10 Мiсто, яке зрадили
20:00 Прокляття Че
Гевари
23:45 Секретнi територiї

«СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 «Якiсне життя»
12:30 «Прогулянки
мiстом»
13:10 «GOROD «S»
15:10 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
17:40 Х/ф «Два бiйця»
19:20 Х/ф «Обiцянка»
21:25 Х/ф
«Психоаналiтик»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 М/с «Земля до
початку часiв»
09:10 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
10:50 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
12:20 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
14:50 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
00:00 Х/ф «Мiсяць 2112»

ТРК «КИїВ»
8:00, 17:10 «Дика робота»
08:50, 16:50 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, ІНТЕР
17:00, 19:00, 21:00, 23:15 07:10 Х/ф «Женя,

Женєчка та «катюша»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
15:00 «Європейськi
Iгри 2019». Художня
гiмнастика.
Багатоборство. Фiнал
18:30 «Європейськi Iгри
2019». Дзюдо. Чоловiки/
Жiнки
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Плата за
порятунок»
01:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»

Трейнспоттiнг»

6:00 Х/ф «Розмах крил»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
14:00 «Європейськi
Iгри 2019». Художня
гiмнастика. Фiнал
18:15 Х/ф «Невловимий»
20:00 «Подробицi»
20:15 «Європейськi Iгри
2019». Легка атлетика
22:30 Док. проект
«Ахматова. Мужнiсть»
23:20 Х/ф «Доторкнутися
неба»

Мексицi: Вiдчайдушний
2»

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, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
09:35 Натхнення
10:10 Iсторiя успiху
10:25 5 поверх
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
ICTV
6:40 Т/с «Володимирська, Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
15»
10:45, 13:00 Х/ф «Капiтан 14:15 Шанс на одужання
16:10, 23:30 Машина часу
Фiлiпс»
17:15 Стоп корупцiї!
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Мiст шпигунiв» 18:15 Про вiйсько
18:25 Полiгон
16:30 Т/с «Пес»
19:25 Особливий погляд
18:45 Факти. Вечiр
21:30 Вiкно в Америку
19:10 Х/ф «На драйвi»
21:35 Х/ф «Коматозники» 22:00 Док. фiльм
23:15 Енергобезпека
23:45 Х/ф «Т2

НЕДIЛЯ, 23 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:35 Мультфiльм
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 Х/ф «Кокон»
11:50 Х/ф «Кокон.
Повернення»
13:55 Х/ф «Правдива
брехня»
16:50 Х/ф «П’ятий
елемент»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 5»
23:05 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 00:15 Вiн, вона i
телевiзор-2
13:25 Х/ф «Некерований»
15:15 Х/ф «Людина
президента»
17:05 Х/ф «Людина
президента-2»
18:50 Х/ф «Останнiй
рубiж»
20:30 Х/ф «Американець»
22:30 Х/ф «Iмперiя акул»

UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:35 Країна на смак
11:25, 14:35 Телепродаж
11:45 М/с «Кмiтливий
Сяоцзi»
12:55 Х/ф «Веронiка»
14:55 Д/ц «Тайська кухня»
15:20, 21:25 Бюджетники
15:55 UA:Фольк. Спогади
16:55 Перший на селi
17:30 Д/ф «Острови.
Азорськi острови: акули,
кити, манти»
18:30 Д/ц «Фестивалi
планети»
19:00 #ВУКРАЇНI
19:30 Д/ц «Мегаполiси»
21:55 UEFA U21
Чемпiонат Європи з
футболу 2019. Австрiя Нiмеччина
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях

09:00 Т/с «Слiди в
минуле»
13:00 Т/с «Другий подих»
17:00, 21:00 Т/с «Дитина
на мiльйон»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
23:00 Т/с «Умови
контракту 2»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:45, 20:45 «Репортер».
Новини
10:10 Ток-шоу «18 плюс»
11:10 Ток-шоу «Кримiнал»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 «Вибори - 2019.
Парламент»
17:00 «Про особисте»
18:00, 19:00, 20:00
Ток-шоу «Вибори - 2019.
Парламент»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Книга життя»

13:20 Х/ф «Три пера»
14:30 Панянка-селянка
16:30 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Танька i Володька
19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
23:30 Країна У
СТБ
6:55 Наречена для тата
09:00 Страва честi
10:00 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:10 Я соромлюсь свого
тiла
00:05 Цiєї митi рiк потому

13:30 «Європейськi
iгри-2019». Стрiльба.
Пiстолет. Жiнки. 10 м.
Фiнал
14:30 «Європейськi iгри2019». Баскетбол 3х3.
Жiнки. Україна - Естонiя
15:00 «Європейськi iгри2019». Огляд дня
15:45 «Європейськi
iгри-2019». Стрiльба.
Траншейний стенд. Фiнал
18:30 Х/ф «Невловимi
месники»
20:05 Х/ф «Знову
невловимi»
22:45 Х/ф «Залiзний
лицар»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:45 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
НТН
07:50 М/ф «Бiгфут
7:35 Т/с «СБУ.
молодший: Стань
Спецоперацiя»
легендою»
11:30 «Європейськi
09:50 М/ф «Мегамозок»
iгри-2019». Стрiльба.
11:30 Х/ф «Лiтак
Пiстолет. Чоловiки. 10
президента»
м. Фiнал
12:30 «Жорстокий спорт». 14:10 Х/ф «13 район»
16:10 Х/ф «13 район.
Бокс

Ультиматум»
18:50 Х/ф «Автобан»
21:00 Х/ф «Шанхайський
перевiзник»
23:40 Х/ф «Прогулянка
висотою»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20 Чорна пiхота
09:20 Мiсто, яке зрадили
10:10 Секрети Другої
свiтової
11:50, 21:00 Освенцiм
14:30 Дивовижна Iндiя
15:30 Невiдомий Китай
17:30 Найбiльша печера
Землi
18:30 Майор «Вихор»
19:30 Актори-фронтовики
20:10 Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга
23:45 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Прогулянки мiстом»
08:30 «Шеф-кухар
країни»
09:00, 11:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у

Мешканці міста, району, області, м. Києва,
підприємства та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку. Індекс газети ТОВ «Газета
«Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
Продам гараж. Вишгород. Тел: (067) 990-70-28
Вважати недійсними втрачений диплом бакалавра, МВ № 85006140, та
додаток до диплому, 12 ВП № 944725,
видані 18 червня 2011 р. начальником Харківської Академії внутрішніх
військ МВС України генералом-лейтенантом Степаном Тимофійовичем
ПОЛТОРАКОМ на ім’я Олександра
Сергійовича ЛЯШЕНКА

Вважати
недійсним
втрачене службове посвідчення, серія НГ №
48046, видане Північним
Київським територіальним управлінням Національної гвардії України
на ім’я Андрія Юрійовича
БІЛЕЦЬКОГО

мегаполiсi»
12:00 Х/ф «Обiцянка»
13:35 Х/ф
«Психоаналiтик»
15:15 «Концерт «О.
Злотник. Творчий вечiр
2016»
19:00 Х/ф «Мiна i Мона»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Давид i Лейла.
Безмежне кохання»
23:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
23:45 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
10:30 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
12:10 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
00:25 «Блокбастери»
ІНТЕР

ICTV
7:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:50, 13:05 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Коматозники»
16:15 Х/ф «На драйвi»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Турист»
22:50 Х/ф «Якось у

5 КАНАЛ
07:00, 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
07:45, 08:50, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
08:40 Натхнення
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Кордон держави
12:10 Невигаданi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
15:20 Шанс на одужання
15:40 Паспортний сервiс
17:15 Рандеву
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. фiльм
23:15 Полiгон

У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до 12:30
і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну та тимчасову роботу на
станках у Вишгороді: ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС;
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ (ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШОК).
Робота НЕ важка і НЕ шкідлива. Обмежень за віком немає!
Приймаємо ПЕНСІОНЕРІВ! Навчаємо! Офіційне працевлаштування. З/п чесна — від 6 000 грн на місяць на руки
(розраховується від виробітку). Преміювання!
Чекаємо на вас!
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

Редакція
ТОВ «Газета
«Вишгород»
знаходиться
за адресою:
просп. І. Мазепи, 8,
3 поверх,
офіс 308-309
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Вітаємо з днем народження

Незабутні враження від «Резону»

10 червня на теплоході «Резон»
відбулося свято для особливих діток,
дітей-сиріт та дітей із багатодітних родин — цікава прогулянка морем і пізнавальна екскурсія. Малеча з радістю
веселилась, пригощалася смаколиками та насолоджувалась пейзажами ак-

ваторії Київського моря.
«Така акція — яскравий приклад
успішної синергії влади і бізнесу, що ще
раз підтверджує: соціально відповідальний бізнес у нас є,— зазначив Вишгородський міський голова Олексій Момот.
— Приємно, що у Вишгороді працюють
підприємці, готові активно виявляти свою
соціальну відповідальність, які охоче допомагають міській владі втілювати подібні
проекти, а часто й самі є їх ініціаторами.
Впевнений у нашій подальшій співпраці».
Батьки дітей також ділились позитивними коментарями у Фейсбук:
«Цікаву, захоплюючу подорож отримали дітки з батьками Асоціації «Перлина». Колектив теплоходу «Резон», ми всі
вам щиро дякуємо за емоції і дитячі посмішки. Family Space Vyshgorod, дівчатка,
дякуємо за організацію! Сто поцілунків –
від кожної нашої дитини!
Дуже приємно, що бізнес Вишгородщини – соціально відповідальний. Діти
«Перлини» та дитячого будинку «Любисток» не тільки покаталися на теплоході, а
ще й послухали цікаву історію Вишгородщини від Геннадія Межигірського. Слухали екскурс, пригощалися смаколиками,
фотографувалися, а головне – всі посміхалися! Дякуємо!», — Ольга Кондратюк.
Влас. інф.

16 червня свій день народження святкує керівник ритуальної служби комунального підприємства «Благоустрій»,
член партії «Батьківщина» Віктор ВОЛОТОВСЬКИЙ.
Вітаємо Віктора Євгеновича! Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, благополуччя і добра. Нехай кожен Ваш день буде наповнений корисними справами і теплом добрих стосунків, а мрії втілюються у
життя і приносять бажану радість.
18 червня день народження у депутата, голови фракції «Батьківщина» Вишгородської районної ради
Олександра ДЗЮБИ.
Вітаємо Олександра Миколайовича! Нехай незмінними супутниками у житті будуть мир і злагода у душі, у серці – доброта, а у справах – мудрість і виваженість. Нехай доля дарує
щастя, радість, вірних та надійних друзів. Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил, наснаги та натхнення для здійснення великих звершень.
Представники Вишгородської районної організації
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

УВАГА! РОЗШУК НЕПОВНОЛІТНЬОЇ !
Вишгородським відділом поліції
встановлюється місцезнаходження неповнолітньої ПРИСТІНСЬКОЇ АЛЬОНИ, 15 років, яка 02.06.2019 р. близько 14:00 пішла з дому, що за адресою:
вул. Генерала Кульчицького, 12 у м.
Вишгороді і наразі її місце перебування
невідоме.
Прикмети: на вигляд 16-17 років,
зріст 168 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся
чорне, стрижка «боб-каре». На передпліччі лівої руки вище зап’ястя — шрами, на гомілці лівої ноги —татуювання у
вигляді серця.
Одягнена: чорні кросівки бренду
«Joma», чорна футболка, чорні джинси.
За наявності будь-якої інформації
щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляйте за номером спецлінії поліції «102».

Продам гараж у Вишгороді.
Тел: (098) 853-97-07

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
На неповний робочий день
потрібні розклеювальники
оголошень!
Заробітна плата договірна.

Тел: (063) 744-84-70
Зніму/куплю житло у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

У нову службу таксі
«Вишгород Люкс»
потрібен диспетчер.
Робота на дому.
Тел: (097) 336-0000, (073) 33-6-0000
Реставрація подушок, ковдр.
ПОСТЕЛЬКА
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Експертна оцінка нерухомості.
Приватизація землі.
Присвоєння кадастрового номера.
Розподіл / об'єднання
земельних ділянок.
Введення в експлуатацію.

+38 (097) 770-84-90

Робота на дому. Диспетчер у таксі (від 25 до 55 років).
Тел: (093) 981-52-64, (04596) 33-333, (04596) 35-777

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

