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Поле готове приймати команди
Нещодавно шанувальники футболу,
вболівальники ФК «Чайка» та всі небайдужі до спорту вишгородці відзначили
приємну подію — відкриття реконструйованого тренувального футбольного
поля на стадіоні «Енергетик».
Близько року тому спортивний актив
міста та особисто міський голова Олексій Момот звернулися до народного
депутата Ярослава Москаленка з проханням допомогти відремонтувати так
зване «нижнє поле» для тренувань. Дійсно, за попередні роки штучне покрит-

тя цього поля значно зносилося, і ніякі
косметичні латання вже не допомагали.
Активісти попали в точку, адже Ярослав
Миколайович до спорту, а особливо до
футболу, має безпосередню причетність. Ось таким чином за лічені місяці
поле оснастили штучним покриттям італійського виробництва. Матеріал відповідає усім європейським стандартам та
має надзвичайно високий термін експлуатації. Це і не дивно, бо виробник —
найфутбольніша країна Європи. Отже,
як професійні футболісти, так і любителі

вже випробовують новенький газон.
Слід зазначити, що це лише перший етап у масштабній реконструкції
стадіону «Енергетик». На сьогодні вже
розроблено проект і ескізи побудови
багатофункціонального
спортивного
комплексу. На стадіоні з’явиться гімнастичний і тренажерний зали, зал для бойових мистецтв, боксу, настільного тенісу, баскетбольний майданчик. Навколо
футбольного поля будуть встановлені
трибуни на декілька тисяч місць, частина їх — під навісом. Відповідно стадіон
матиме й сучасні роздягальні із душовими.
— Я сподіваюся, що вся наша робота

Драйвовий День молоді
у Вишгороді
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увінчається успіхом, — зазначив Ярослав Миколайович. — Лише на сучасній
спортивній інфраструктурі ми зможемо виховати вишгородських зірок на
кшталт Шевченка, Мессі чи Рональдо,
а вихованці спортклубів та ДЮСШ Вишгородщини і надалі нас радуватимуть
спортивними здобутками.
Своє бачення майбутнього стадіону
висловив і міський голова Олексій Момот:
— Чим кращою буде спортивна база
міста — тим більше дітей прийде з вулиці у спорт. А це основа для майбутнього
здорового покоління вишгородців.
Влас. інф.
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Щирі побажання в 90-річчя!
Марія Йосипівна Гуляницька, якій
29 червня виповнилося 90 років, на
зустрічі з рідними та близькими не
тільки пригадала деякі епізоди із своєї трудової біографії, а й давню пісню
часів Другої світової війни…
Привітали ювілярку син Віталій з невісткою Машею та онуками, сусіди, які
постійно спілкуються з Марією Йосипівною, депутат міської ради Юрій Попов,
а також представники ветеранської організації — голова Віктор Бабич зі своїми заступниками Еммою Одинокіною,
Маргаритою Олабіною, Людмилою Болдиревою. Вони вручили ювілярці квіти
та солодощі. А зібралися на вулиці, біля
столика із фруктами та смаколиками.
Ювілярка пригадала рідну Херсонщину, Каховську ГЕС, де водієм працював її чоловік Федір, та роки, коли будували Київську ГЕС. Марія Йосипівна
тривалий час працювала на АТС, звідки

й пішла на заслужений відпочинок.
Незважаючи на поважний вік, вона
залишається непосидючою, активно
спілкується з сусідами, радо зустрічає
онуків. Тож щиро бажаємо ювілярці хорошого здоров’я, довгих літ і добрих людей у хату.
З роси й води Вам, дорога Маріє Йосипівно!

Про встановлення транспортного податку
в м. Вишгороді на 2020 рік
Рішення п’ятдесят третьої сесії
VІІ скликання № 53/11 від 21 червня 2019 р.
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити транспортний податок в м.
Вишгороді.
2. Визначити, що платниками податку є
фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні
згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст.
267 Податкового кодексу України є об’єктом
оподаткування.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового
кодексу України.
4. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу
України.
5. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000
гривень за кожен легковий автомобіль, що

є об’єктом оподаткування відповідно до п.
267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.
6. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному року.
7. Обчислення суми податку здійснюється
відповідно до Порядку, визначеного п. 267.6
ст. 267 Податкового кодексу України.
8. Податок сплачується в Порядку та в
строки, визначені п. 267.7. та п. 267.8. ст. 267
Податкового кодексу України.
9. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та
інших нормативних документів.
11. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих
нормативно-правових актів.
12. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородському управлінню
ГУ ДФС у Київській області та його оприлюднення в засобах масової інформації та на сайті міської ради.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету м. Вишгорода.
14.
Рішення
набирає
чинності
з
01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів в м. Вишгороді на 2020 рік
Рішення п’ятдесят третьої сесії VІІ
скликання № 53/12 від 21 червня 2019 р.
Відповідно до Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із
змінами і доповненнями, керуючись пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода
збір за місця для паркування транспортних
засобів.
2. Визначити, що платниками збору є
юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які
згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
3. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому
зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість
місць для паркування транспортних засобів,
затверджується окремим рішенням міської
ради.
4. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального
користування, тротуарах або інших місцях, а
також комунальні стоянки (будівлі, споруди,
їх частини), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування,

ЮВІЛЕЇ

а також площа комунальних стоянок (будівлі,
споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
6. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у
гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження
такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
7. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному кварталу.
8. Збір сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 2681.5 ст. 2681 Податкового
кодексу України. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України
та інших нормативних документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим
рішенням, регулюються відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення
копії цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській області та оприлюднення його в засобах масової інформації
й на сайті міської ради.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету м. Вишгорода.
13. Рішення набирає чинності з
01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ

Літа на зиму повернули…

Вишгородчанка Лідія Григорівна Яценко 27 червня відзначила славний ювілей — 90 літ! Цього дня вона отримала багато щирих вітань від рідних, друзів,
сусідів, а також від міської організації ветеранів.
Стало доброю традицією — вітати з ювілеєм людей мудрого віку, якими
опікується ветеранська організація.
Лідію Григорівну пошанувала ціла делегація: депутат міської ради Олександр
Клавдієнко з квітами та солодощами, голова Вишгородської міської організації ветеранів Віктор Бабич зі своїми заступниками Еммою Одинокіною та Людмилою Болдиревою, які передали вітання, солодощі і матеріальну допомогу від радника міського голови, президента Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимира Малишева.
Родом ювілярка з Хмельниччини, де пройшли нелегкі
роки дитинства, юності, де дістала трудовий гарт. Після закінчення Одеського медінституту там же тривалий час працювала педіатром.
Син Лідії Григорівни Юрій обрав місцем проживання
Вишгород, який потім став рідним і його неньці.
Із хвилюванням і тихим смутком ювілярка згадувала про
літа, які, мов птахи, відлетіли у вирій і не вертають, дякувала за увагу та вітання.
З роси й води Вам, шановна Лідіє Григорівно! Нехай літ
до ста не заростають стежки до Вашої оселі!
Вишгородська міська організація ветеранів

Про встановлення туристичного збору
в м. Вишгороді на 2020 рік
Рішення п’ятдесят третьої сесії
VІІ скликання № 53/14 від 21 червня 2019 р.
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами
і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода туристичний збір.
2. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного
збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.
3. Платники збору.
3.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають
на територію м. Вишгорода та тимчасово розміщуються
у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього
рішення.
3.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) фізичні особи - резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі) — житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок,
дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві
користування за договором найму;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на
лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувальнопрофілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторнокурортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурнооздоровчі та санаторно-курортні заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого
ступеня споріднення — її батьки, її чоловік або дружина,
діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні
брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки, які тимчасово розміщуються такою фізичною
особою у місцях проживання (ночівлі) — житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж,
кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші
об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на
праві користування за договором найму.
4. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення, у розмірі:
4.1. 0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року — для внутрішнього туризму для однієї особи
за одну добу тимчасового розміщення;
4.2. 0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, — для в’їзного туризму для однієї особи за
одну добу тимчасового розміщення.
5. Базою справляння збору є загальна кількість діб
тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі),
визначених п. 6.1. цього рішення.
6. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).
6.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового
розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші
заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дач-

ний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються
для тимчасового проживання (ночівлі).
6.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з п. 8.2. цього рішення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення
осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1.
цього рішення;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених
підпунктом "б" п. 6.1. цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування
за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них
розміщуються та оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради.
7. Особливості справляння збору.
7.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях
проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим рішенням.
За один і той самий період перебування платника
збору на території м. Вишгорода повторне справляння
збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника
збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій
особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до
Податкового кодексу та цього рішення.
7.3. У разі дострокового залишення особою, яка
сплатила туристичний збір, території м. Вишгорода,
сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню
такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.
8. Порядок сплати збору.
8.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно
до податкової декларації за звітний (податковий) квартал
на підставі цього рішення.
8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового
розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем
реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
8.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному кварталу.
9. Подання звітності відбувається відповідно до норм
Податкового кодексу України, а саме: податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.
11. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
12. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській області та
забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих
засобах масової інформації та на сайті міської ради.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію з питань планування та формування
бюджету м. Вишгорода.
14. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Субота, 6 липня 2019 року
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«Діназ» прийнято до професійної футбольної ліги
Вишгородський ФК «Діназ» увійшов
до складу Професійної футбольної ліги
України (ПФЛ). Про це стало відомо на
черговій ХХVII конференції ПФЛ.
Минулого тижня у столичному Домі
футболу зібралися представники клубів
Першої та Другої футбольної ліги, аби
урочисто прийняти до складу ПФЛ чотирьох новачків, серед яких добре відомий
усім ФК «Діназ» (Вишгород, Київська
область), а також «Альянс» (Сумська об-

ласть), «ВПК-Агро» (Дніпропетровська
область) та ФК «Ужгород» (Закарпатська
область).
Як зазначає засновник клубу Ярослав
Москаленко, ця подія стала логічним завершенням 20-річного шляху «Діназу»
від однієї команди до дитячої академії з
цілою інфраструктурою (в якій, до речі,
тренується близько 500 дітей Вишгородського району).
«Зараз ми досягли верхівки футболь-

ної піраміди – клуб у професійній лізі. За
цей час нашими кваліфікованими тренерами підготовлено тисячі дітей-гравців,
а діназівцями зіграно сотні переможних матчів. Я впевнений, що новий етап
розвитку футбольного клубу – професійна футбольна ліга – стане для діназівців
ще більш успішним», – прокоментував
він новину на своїй сторінці у соціальній
мережі.
«Я ніколи не сумнівався, що «Діназ»

поступово ввійде в еліту українського
футболу. І сьогодні, отримавши статус
професійного клубу, ми нарешті завершимо процес становлення, збережемо у
себе найкращі футбольні таланти і будемо далі рухатися вперед», – переконаний
Ярослав Москаленко.
Отже, відтепер слідкуємо за грою
вишгородців вже у новому сезоні Другої
ліги чемпіонату України.
Ольга АВРАМЕНКО

Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі №96
Віталій Анатолійович БАРАНОВ. Народився 10 квiтня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, помічник голови, ГО «Товариство сприяння обороні України», безпартійний, проживає в місті Вишгороді Вишгородського району Київської області, судимість відсутня,
самовисування.
Олександр Михайлович БОВСУНОВСЬКИЙ. Народився 23 жовтня 1970 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта
вища, директор, Центр по роботі з дітьми та молоддю, безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА
ЛЯШКА».
Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА. Народилася 1 квiтня 1981 року в місті Вишгороді Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Вишгородська міська рада Київської області, член Політичної партії
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Вишгороді Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Роман Володимирович БУКОВСЬКИЙ. Народився 19 лютого 1979 року в селі Івангород
Ічнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в
місті Вишгороді Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Ольга Михайлівна ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК. Народилася 23 червня 1985 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціальний кореспондент, ТОВ «ТРК «Студія
1+1», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».
Роман Сергійович ВАЩУК. Народився 15 червня 1983 року в селі Годомичі Маневицького
району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, директор, ТОВ «ВР Консалтинг»,
член Аграрної партії України, проживає в селі Годомичі Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Аграрна партія України.
Вероніка Вікторівна ВЕРЕЩИНСЬКА. Народилася 13 вересня 1980 року в селищі Бабинці Бородянського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ «ОСВ-2», безпартійнa, проживає
в селищі Бабинці Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Войналович Людмила МИКОЛАЇВНА. Народилася 4 червня 1978 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища,
тимчасово не працює, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті
Буча Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Європейська Солідарність».
Горельцев Андрій ВОЛОДИМИРОВИЧ. Народився 11 травня 1979 року в селищі Першотравневе Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища, Перший заступник Голови Правління,
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», безпартійний, проживає в селі Пилиповичі Бородянського
району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Сергій Володимирович ЗАМІДРА. Народився 12 серпня 1978 року в селі Каленики Золотоніського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Немішаївський селищний голова, безпартійний, проживає в смт Немішаєве Бородянського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт
висування — Політична Партія «ГОЛОС».
Рамаза Валерійович МАНІЯ. Народився 25 вересня 1984 року в селі Ачигвара, Грузія,
громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища,
фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі
Воропаєві Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування —
політична партія «Громадянська позиція».
Ярослав Миколайович МОСКАЛЕНКО. Народився 28 квiтня 1975 року в селі Лютіж Виш-

городського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в
селі Осещина Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Сергій Миколайович НАУМЕНКО. Народився 25 березня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування
— Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК».
Іван Миколайович ОКОЄВ. Народився 12 липня 1991 року в селі Самолусківці Гусятинського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод, батальйон оперативного призначення імені
Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Василь Павлович ОЛЕКСЮК. Народився 22 травня 1974 року в селищі Буча Київської
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України,
освіта вища, секретар, Бучанська міська рада, безпартійний, проживає в місті Буча Київської
області, судимість відсутня, самовисування.
Руслан Олександрович ПІРСЬКИЙ. Народився 12 травня 1975 року в селі Катюжанка
Вишгородського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в селі Катюжанка Вишгородського
району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ».
Юлія Олександрівна СОЛОВЙОВА. Народилася 20 грудня 1982 року в селі Пужайкове Балтського району Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата
України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО», проживає в селі Сербка Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА
НАДІЇ САВЧЕНКО».
Олександр Васильович ТАМОЖНІЙ. Народився 27 квiтня 1975 року в місті Буча Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з юридичних питань, ТОВ «АГРОДАР Україна +», безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Сергій Миколайович ФЕДОРЧЕНКО. Народився 30 листопада 1974 року в селищі Ємельяново Красноярського краю, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
Оксана Вікторівна ЧЕПІЖКО. Народилася 25 листопада 1974 року в місті Сєверодвінськ
Архангельської області, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
Тетяна Михайлівна ШАЛЬМАН. Народилася 11 серпня 1967 року в селі Паньківці Старосинявського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Дмитро Фаїзович ЮМАЄВ. Народився 24 квiтня 1964 року в місті Сумах, громадянин
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово
не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ СИЛА», проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«РАЗОМ СИЛА».
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«У вівторок, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив
позов прихильниці «русского міра» Олени
Бережної і скасував рішення Київради про
перейменування проспектів Московського та Ватутіна на честь Степана Бандери
і Романа Шухевича. Трохи раніше міська
рада Харкова повернула місцевому проспекту Григоренка ім’я радянського маршала Жукова. Експерти попереджають:
це лише початок. Адже все свідчить про
те, що в Україні відбувається стрімкий реванш проросійських сил.
«Росія хоче знищити всі надбання
України за п’ять років. Причина дуже проста — все, що ми зробили за ці п’ять років,
зробило Україну значно сильнішою і суттє-

Вишгород
Субота, 6 липня 2019 року

Команда Порошенка
проти «п’ятої колони»
«Європейська Солідарність» іде в парламент,
щоб захистити здобутки минулих п’яти років
і зупинити проросійський реванш
сувати реєстрацію помісної Православної
церкви України.
Ще одна група «ригів» оскаржила в
Конституційному Суді закон про мову. І

«Російська п’ята колона розглядає зміну влади
в Україні як можливість для жорсткого реваншу»,
— Артур Герасимов
во віддалило нас від кремлівської Росії. І
от сьогодні російська п’ята колона розглядає зміну влади в Україні як можливість
для жорсткого реваншу», — наголошує
народний депутат, член партії «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
Щойно Петро Порошенко склав повноваження президента, як «з-під плінтуса» полізли цілі полчища «колишніх», які
ховалися там після перемоги Революції
гідності. Чи не найпершим повернувся «з
вигнання» колишній правник Януковича
Андрій Портнов, одразу засипавши слідчі
органи заявами про «державну зраду» Порошенка. А після того як Портнов та група
екс-«регіоналів» на чолі з Вадимом Новинським з’їздили до Москви, РПЦ в Україні
(УПЦ МП) подала позов з вимогою ска-

той факт, що побратимам президента Зеленського з «Кварталу 95» вкрай невигідні
україномовні квоти, оптимізму не додає...
На розгляді в КС перебуває й інший
знаковий закон — люстраційний. Після
того, як Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації Андрія
Богдана, який підпадає під люстрацію як
колишній працівник Кабміну Азарова, перспективи цього закону також видаються
невтішними.
Впевнено почувається в Україні кум
Володимира Путіна Віктор Медведчук,
який днями долучив до своєї медіагрупи
телеканал ZIK. Як один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя», він повертається у Верховну Раду і претендуватиме
на місце в президії.

Жодним чином не засуджуючи всю цю
вакханалію, чинна влада навпаки додає
хмизу у вогонь. У команді Зеленського
вже заговорили про імплементацію ініційованого Медведчуком референдуму 2000
року, що призведе до федералізації України. І таких прикладів з кожним днем стає
все більше.
Далі буде тільки гірше. «Поки портнови з богданами не мають усієї повноти влади, вони використовують суди. Але
по-справжньому розвернуться після парламентських виборів», — попереджає народний депутат Сергій Висоцький.
Саме тому вкрай важливо, щоб у Верховній Раді були сили, здатні чинити гідний
опір спробам реваншу. І навряд чи хтось
підходить на цю роль більше, ніж «Європейська Солідарність» Порошенка, яка

«Європейська Солідарність» іде на вибори для того,
щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу,
битися за українські цінності і захистити їх
від прокремлівських «п’ятих колон»,
«опоблоків» чи «опоплатформ», — Петро Порошенко

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Буковський Роман Володимирович, народився
19 лютого 1979 року на Чернігівщині, у с. Івангород.
Живу у Вишгороді, виховую двох синів.
Після закінчення у 1996 році спеціалізованої школи № 16 вступив до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Здобув
вищу освіту за фахом — економіст. Паралельно працював.
У своїй трудовій діяльності я неодноразово стикався із беззаконням та свавіллям з боку керуючих органів, із перешкоджанням чесній та законній діяльності,
з тими утисками, які постійно переживає малий та середній бізнес. І у 2012 році вирішив отримати юридичну
освіту, вступивши до Національної академії внутрішніх
справ, м. Київ. Здобув освіту юриста.
Розпочав трудову діяльність у 1997 році менеджером. З 2001 по 2011 рік працював на керівних посадах:
директором компанії «Геолсервіс», директор «Профрембуд», в. о. директора, ДП «Крисківський спиртовий завод». З 2011 року по даний час займаюся інвестуванням у будівництво та громадською діяльністю.
У 2015 році обраний депутатом VII скликання Київської обласної ради по виборчому округу № 22 Вишгородського району. Призначений головою комісії з
питань сім’ї, молодіжної політики, фізичної культури,
спорту та туризму. Заснував благодійну організацію
«Благодійний Фонд Романа Буковського», де є Почесним президентом.
Багато років поспіль присвячую громадській діяльності. Реалізував низку благодійних програм, зокрема,
медичних та спортивних. У 2011 році на громадських
засадах очолив ФК «Межигір’я». Підтримую спортивні
заходи. Це стало невід’ємною частиною мого життя,
адже нам потрібна здорова нація! Вважаю, що кожен
може долучатися до благодійності і робити це з відкритим серцем.
Обраний кандидатом у народні депутати від партії «Батьківщина» по 96 територіальному виборчому
округу Київщини.
Вважаю, що мої справи — моя візитівка. У Верховній Раді пріоритетними питаннями для мене будуть:
сприяння розвитку медицини на селі, соціальний сектор, зокрема, повернення пільг чорнобильцям, підтримка малого та середнього бізнесу, збільшення пенсій до рівня реального прожиткового мінімуму.

разом зі своїм лідером має беззаперечний
досвід протидії агресивній політиці Росії.
І вже зараз протистоїть її «п’ятій колоні»
не на словах, а конкретними діями. За допомогою «ЄС» студенти Київського університету ім. Шевченка змусили ректора
Леоніда Губерського скасувати наказ про
прийом на посаду професора вже згаданого Андрія Портнова. Партія Порошенка
єдина організувала акцію солідарності з
Грузією, де відбуваються антиросійські акції. А коли Парламентська асамблея Ради
Європи, скориставшись беззубістю нездатної протистояти російським впливам
адміністрації Зеленського, ухвалила ганебне рішення про повернення в ПАРЄ делегації Росії, Порошенко пообіцяв задіяти
всі дипломатичні зв’язки, щоб переконати
ЄС не знімати санкції з держави-агресора.
«Європейська Солідарність» іде на вибори для того, щоб у Верховній Раді дати
відсіч силам реваншу, битися за українські
цінності і захистити їх від прокремлівських
«п’ятих колон», «опоблоків» чи «опоплатформ», — наголошує Порошенко.
«Настав час відстояти все те, що було
зроблено за останніх п’ять років. Ми підемо у наступ, будемо далі утверджувати
українську національну ідентичність і робити Україну сильнішою. І я переконаний:
Україна переможе Росію», — додає голова Українського інституту національної
пам’яті Володимир В’ятрович, який балотується в парламент за списком «ЄС».

МОЯ ПРОГРАМА

Шановні друзі!
Прагнучи змінити нашу країну на краще, я сьогодні звертаюся до вас з єдиним проханням
— бути чесними по відношенню
до себе, своїх рідних та до нашої
неньки-України.
У житті нашої Батьківщини
настає такий переломний момент, коли ми можемо і повинні
докорінно змінити наше життя!
Саме від Вашого голосу, зваженої та відповідальної громадянської позиції залежить майбутнє
та добробут нашої держави. І,
якщо кожен вважатиме, що його
голос вирішальний, то лише таким чином ми зможемо досягти
змін на краще. Треба діяти!
Я завжди ставлю перед собою амбітні, але реалістичні цілі,
відповідально ставлюся до кожної справи. Маючи економічну та
юридичну освіту, чітко розумію,
що доля українців залежить не
тільки від любові до своєї праці
та їхнього високого фаху, а і від
законів, які повинні нас захищати.
Закони
мають
захищати
простих людей, а не олігархів.

Кожен, хто прагне працювати
чесно, повинен бути захищений
своєю державою!
Моя програма — це низка
конкретних цілей, які я втілюватиму у життя протягом своєї каденції. Впевнений, що зможу донести до Парламенту проблеми
кожного громадянина. Стоятиму
на захисті прав людини та українського державотворення!
Моя робота, як народного
депутата України, першочергово буде спрямована на:
1. На законодавчому рівні
сприяти розвитку малого та
середнього бізнесу — зменшенню адміністративного тиску, зменшенню податкового
навантаження, кредитуванню
малого та середнього бізнесу
на європейських умовах.
2. Газ українського видобутку має бути спрямований
на потреби населення. Доступного українського газу
достатньо для потреб людей.
Саме тому ціна на нього для
населення має бути знижена в
два рази! У свою чергу, це дозволить зменшити тарифи на
тепло й гарячу воду.
3. Сприяння Програмі доступного житла. Придбання
житла без першого внеску і
без застави, під спеціальне
страхування ризиків. Ставка
за такими кредитами становитиме не більше 3 % річних. Іпотечний кредит буде видаватися на строк від 10 до 30 років.
4. Повернення пільг та
збільшення пенсій учасникам
ліквідації на ЧАЕС.
5. Сприяння налагоджен-

ню транспортного сполучення
між найвіддаленішими населеними пунктами.
6. Доступна медицина —
кожному! Буде запроваджено
обов’язкове медичне страхування за рахунок коштів
роботодавців із одночасним
зменшенням удвічі податкового навантаження на їх підприємства. Медичне страхування
забезпечить кожного громадянина безоплатними медичними послугами всіх рівнів і
вищої якості, безоплатними
ліками, а також дозволить підвищити заробітну плату медикам.
Медична реформа має забезпечувати належне медичне
обслуговування, особливо для
населення сільської місцевості. Сучасний фельдшерськоакушерський пункт — у кожне
село. Також сприятиму поверненню людям права викликати
лікаря додому.
7. Справедливі пенсії. Сприятиму збільшенню пенсій до
рівня реального прожиткового мінімуму, затвердженого
законом. Пенсійні внески відкладатимуться на особовий
пенсійний рахунок кожної
людини, пенсійні збереження
будуть щорічно індексуватись.
Буде скасовано порядок, який
позбавляє пенсій працюючих
пенсіонерів.
Щиро впевнений, що Україна й українці нарешті стануть
жити краще, щасливіше і заможніше.
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

Вишгород
Субота, 6 липня 2019 року
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Драйвовий День молоді у Вишгороді
У суботу, 29 червня, вишгородська
набережна перетворилась на епіцентр
драйву, веселощів та мегакрутих емоцій. У місті відзначали День молоді.
Цьогорічне свято можна по праву назвати найяскравішою подією літа 2019
року на теренах Київської області. Принаймні, це відзначили і самі вишгородці
та гості свята. Нікого не залишила байдужим насичена програма свята, адже
організатори подбали про те, щоб кожен
міг знайти цікаве заняття для себе: водний футбол, круте шоу байкерів із показовими виступами каскадерів, музична
локація, де кожен мав змогу отримати
майстер-клас гри на музичних інструментах, був і батут для дітей та дорослих, бої
на водних пістолетах, веселі «бої» у костюмах борців сумо. Для відпочинку обла-

штували лаунж-зону.
Родзинкою свята стала вечірня дискотека за участі відомих діджеїв та гурту
MOZGI. Після виступів артисти заявляли, що їм сподобався рівень проведення
заходу – звук і облаштування сцени, а
також велика кількість щирих вишгородських глядачів. Зазначили також,
що вишгородці — неймовірно вдячна та
драйвова публіка.
Завершальним акордом стали метофани. Так, це було видовищно, але викликало шквал обурення у соціальних
мережах. Еко-активісти скаржилися на
мішуру.
Олексій Момот: «Це був найкращий день молоді в місті на моїй пам’яті.
Стільки людей наша набережна ще не
збирала — це факт! Так, із метофанами

трохи невдало вийшло, хоча виглядало
дууууже ефектно і приголомшливо… І
нашим комунальникам довелось гарненько попрацювати, щоб усе прибрати.
Проте, погодьтеся, це було неймовірно
драйвово».
Свято вдалося. День молоді – не лише
свято юності, веселощів та позитиву, а й
просто чудовий привід зібратися гарною
компанією та відмінно провести час. Свято тих, хто відчуває себе юним та повним
сил і енергії. Адже молодість – не цифра у паспорті, а стан душі. Це пора, яка
дає можливість для творчості, пошуку та
перемог, час для реалізації сміливих задумів і планів, відповідальності, самовизначення в суспільному житті.
Молодіжна рада Вишгородщини, яка і
була ініціатором відзначення цього свята,

щиро дякує народному депутату Ярославу Москаленку за допомогу в організації
такого крутого святкування. Про це вони
написали на своїй сторінці у Фейсбук:
«Те відчуття, коли свято закінчилось, а
емоції і досі переповнюють! Вчорашній
день молоді у Вишгороді був мега крутим і драйвовим! Ми дуже хотіли, аби це
свято стало вдалим стартом роботи ініціативної молоді Вишгородщини. З огляду
на кількість гостей та відгуків у ФБ, нам
це вдалося))) Ідей було дуууууже багато, але й терміни стислі... Насправді, ми
страшенно хвилювались, але все склалося навіть краще, аніж сподівались. Величезний респект Ярославу Москаленку,
який долучився до нашої ініціативи, і завдяки якому все вдалося реалізувати!».
Вікторія ШМИГОРА

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ВПІЗНАЙ НАШИХ

У «Надії» стало затишніше

«Клерико» підкорив Грецію

Цими днями закінчився ремонт у актовій залі приміщення школи для дітей з особливими освітніми потребами «Надія». Школа знаходиться в одному корпусі з дитячим садочком «Золотий ключик». Всього там навчається
37 дітей. Відремонтоване приміщення виконує у школі роль актової зали,
за сумісництвом — класу для занять музикою, а також ігрової кімнати.
Попри те, що підлога у актовій залі була пошкоджена і частково зруйнована
та спричиняла небезпеку, в ній змушені були займатися діти з обмеженими можливостями. Частина стелі цього приміщення була вкрита грибком. Батьки почали
бити на сполох, адже побоювалися додаткових проблем зі здоров’ям дітей.
Спільними зусиллями разом із педагогами закупили частину матеріалів, аби
зробити бодай мінімальний ремонт та хоча б візуально оновити приміщення.
Але, коли зняли шпалери, зрозуміли, що власними силами нам не впоратися.
Тоді звернулися за допомогою до благодійної організації «Благодійний фонд
Романа Буковського». І Роман Володимирович відгукнувся на наше прохання.
Сьогодні стіни та підлогу в приміщенні оновлено, наклеєно нові світлі шпалери.
Ми дуже вдячні Роману Володимировичу та його благодійному фонду за те,
що у вересні дітей зустрічатиме нова, чиста, відремонтована актова зала.
Це для нас маленька, але перемога. Та все ж, сподіваємося ще на одну —
мріємо про власне приміщення для школи.
Ініціативна група батьків

Нещодавно Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» повернувся з ІІ-го Міжнародного фестивалю мистецтв «Зірки Греції». Ця подорож, поки
що, була найвіддаленішою для колективу, і до підкорення Олімпійських земель
діти та хореографи готувалися довго та
наполегливо.
Місто Хоніоті зустріло юних талантів
пекучим сонцем, чистим блакитним морем
та неймовірною атмосферою Грецького
півострова. Діти відпочивали на пляжі, біля
басейну, веселилися з аніматорами під час
ігор та дискотек, але щомиті пам’ятали про
наближення конкурсного дня.
Репетиції проводилися на сцені у самому серці міста, де кожен охочий міг спостерігати за робочим процесом конкурсантів.
Репетиція «Клерико» справляла неймовірне враження на місцевих жителів, вони вигукували «вravo!», чим підіймали бойовий
дух дітей.
«Клерико» у конкурсній програмі пред-

ставив три танці, які журі — відомі діячі
мистецтв, хореографи проектів «Танцюють всі», «Майданс» і «Танцюю для тебе»
— оцінило найвищими балами. Два перших місця та гран-прі фестивалю — така
винагорода за важку працю та віддачу
улюбленій справі!
Для наших переможців головним призом стали щирі слова від членів жюрі.
Амадор Лопес зізнався, що ще не бачив
настільки чітко відпрацьованих рухів та
неординарних задумок, а Вадим Лященко
попросив у хореографів «Клерико» нових
постановок, тиснув руки хлопчикам та дякував за отримане задоволення від чисто
виконаних ними трюків.
Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» вдячний батькам дітей за
фінансову підтримку, розуміння та довіру,
а також Вишгородській міській раді — за
фінансову допомогу.
Ми танцюємо для вас!
Софія МЕЛЬНИК
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ПОНЕДІЛОК, 8 ЛИПНЯ 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»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «Свати 6»
22:45 «Грошi»
00:00 «Голос. Дiти 5»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:50 Х/ф «Земля, забута
часом»
16:25 Х/ф «Люта планета»
21:35 Т/с «Касл-3»
23:10 Х/ф «Мертва

хватка»
UА:ПЕРШИЙ
6:30, 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!
09:35, 21:30 «Зворотний
вiдлiк»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Перу»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Х/ф «Йосип
Прекрасний. Намiсник
фараона»
16:55 Д/ц «Кухня По»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 2»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
23:20 Слiдами партiйних
спискiв
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»

очiкування»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спляча
красуня»
11:00 Х/ф «Зорянi
таляри»
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, 00:30 Панянкаселянка
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 ЛавЛавCar 2

НТН
5:00 «Top Shop»
06:00 Х/ф
«Звинувачується весiлля»
07:30 Х/ф
«Розслiдування»
08:55 Х/ф «Пiдiрване
пекло»
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»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Свiдок. Агенти»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»

СТБ
6:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:55 МайстерШеф
14:20 Ультиматум
16:25, 18:00 Х/ф «Вуличнi
танцi 3: усi зiрки»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 Х/ф «Щира правда»
20:50 Т/с «Червона
королева»
22:45 Т/с «Лист

НОВИЙ КАНАЛ
6:30 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 Х/ф «Земля тролiв»
09:50 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. Ч. 1»
12:10 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. Ч. 2»

15:00 Х/ф «Червона
шапочка»
17:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Перший удар»
22:50 Х/ф «Вовки»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 13:50 Правда
життя
09:10 Невiдомий океан
10:10, 17:00 Шалена
подорож
11:00 Мiсця сили
11:50 Брама часу
12:40 Речовий доказ
15:00, 23:40 Iсторiя свiту
16:00, 21:45 Дикi i
озброєнi
17:50 Земля: сили
природи
18:50 Секретнi територiї
19:50 Прихована
реальнiсть
20:45 Їжа богiв
22:45 Невiдомий Китай
ТРК «КИїВ»
8:00 СТН-Тижневик
08:30 Х/ф «Чорний
капелюх, червона хустка»
11:00 Х/ф «Фенiкс в лютi»

12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 23:50 «Поради
лiкаря»
14:00, 00:30 «Київ-LiveДень»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/c «Мiсс Марпл»
19:20 «Ситуацiя»
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30, 23:20 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
12:10 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
16:50 Т/с «Доктор Хто»
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»

23:00 Х/ф «Секс за
обмiном»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф
«Солодка жiнка»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:00 Х/ф «Вершник без
голови»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест

10:40, 13:20 Т/с «Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
16:25 Х/ф «Вбивство у
Схiдному експресi»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Бiльше нiж правда
21:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «Очi дракона»
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, 23:00 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
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Машина часу
00:10 Док. Фiльм

ВIВТОРОК, 9 ЛИПНЯ 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»
13:35 «Сiмейнi
мелодрами»
14:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:50 Т/с «Свати 6»
22:50, 23:50 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Знак пошани»
15:20 Х/ф «Вiддача»
19:25 Т/с «Опер за

викликом-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UА:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:40, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 «Зворотний вiдлiк»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:20 Д/ц «Морська
кухня»
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:25 Нашi грошi
22:55 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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
12:30, 23:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
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 «Про рибалку
та його дружину»
11:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
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 2»
16:00 4 весiлля
18:00, 00:30 Панянкаселянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:15 Т/с «Коли ми вдома»
11:00 МайстерШеф
14:25 Ультиматум
16:30, 18:00 Х/ф «Щира
правда»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 Х/ф «Знову вдома»
20:50 Т/с «Червона
королева»
22:45 Т/с «Лист
очiкування»

00:55 Детектор брехнi
НТН
06:50 Х/ф «Поет i княжна»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Балада про
солдата»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Свiдок. Агенти»
13:30 «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
6:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:20 Шоу Оля
08:20 Хто зверху
10:00 Дешево та сердито
12:00 Заробiтчани
17:00 Кохання на
виживання

19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Мiстер
Крутий»
22:50 Х/ф «Омен»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:05, 13:55 Правда
життя
09:15, 22:45 Невiдомий
Китай
10:15, 17:05 Шалена
подорож
11:05 Мiсця сили
11:55 Брама часу
12:45 Речовий доказ
15:05 Вбити Гiтлера
16:05, 21:45 Дикi i
озброєнi
17:55 Земля: сили
природи
18:55, 20:45 Їжа богiв
19:50 Прихована
реальнiсть
23:40 Iсторiя свiту
ТРК «КИїВ»
8:00, 13:10, 23:50
«Поради лiкаря»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30, 19:20 «Ситуацiя»

09:40, 17:10 Т/c «Мiсс
Марпл»
11:20 «КИЇВ LIVE»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30, 23:20 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
08:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
09:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:30, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Жандарм i
iнопланетяни»
14:40 «Правила
виживання»
15:45, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:50, 13:25, 16:20 Х/ф
«Банди Нью-Йорку»
12:45, 15:45 Факти. День
16:30 Х/ф «Сонна
Лощина»

18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес»
22:50 Т/с «Майор i магiя»
5 КАНАЛ
06:15 Огляд преси
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, 23:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:45 Будiвельний
стандарт
08:20 Про вiйсько
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
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 10 ЛИПНЯ 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»
13:40 «Сiмейнi
мелодрами»
14:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «Свати 6»
22:50, 23:50 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Чорна вода»
15:15 Х/ф «Хижаки»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»

21:40, 23:15 Т/с «Касл-3»
UА:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:15 Д/ц «Тайська кухня»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром повтор
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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центра душi»
23:20 Гучна справа
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 «Мавп’ячi
витiвки»
11:30 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 2»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:25 Т/с «Коли ми вдома»
10:00 МайстерШеф
13:35 Ультиматум
15:45, 18:00 Х/ф «Знову
вдома»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:15 Х/ф «Мачуха
20:50 Т/с «Червона
королева»
22:45 Т/с «Тато напрокат»
НТН
7:00 Х/ф «Йшов собака по
роялю»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
10:45, 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»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Вартiсть життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Шоу Оля
08:50 Хто зверху
10:10 Дешево та сердито
12:00 Заробiтчани
17:00 Кохання на
виживання
19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Громобiой»
23:10 Х/ф «Син дракона»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса

08:20, 14:00 Правда
життя
09:20 Невiдомий Китай
10:20, 17:00 Шалена
подорож
11:10 Мiсця сили
12:00 Брама часу
12:50 Речовий доказ
15:00 Вбити Гiтлера
16:00, 21:45 Дикi i
озброєнi
17:50, 22:45 Земля: сили
природи
18:50 Їжа богiв
19:50 Прихована
реальнiсть
20:45 Секретнi територiї
23:40 Iсторiя свiту
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30, 19:20 «Ситуацiя»
09:40, 17:10 Т/c «Мiсс
Марпл»
11:20 «КИЇВ LIVE»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10, 23:50 «Школа
права»

14:00, 00:30 «Київ-LiveДень»
15:15 «День у мегаполiсi»
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30, 23:20 «Якiсне
життя»
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.
Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
09:50 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
14:40 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «День весiлля
доведеться уточнити»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:05, 13:25, 22:50 Т/с
«Майор i магiя»
12:45, 15:45 Факти. День

13:55, 16:20 Х/ф «Шлях
воїна»
16:30 Х/ф «Королi
вулиць»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»
00:50 Т/с «Невиправнi»
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, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:25 Енергобезпека
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Машина часу

ЧЕТВЕР, 11 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:35 «Сiмейнi
мелодрами»
14:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:30 «Чистоnews»
20:40, 21:45 Т/с «Свати
6»
22:30 «Право на владу»
2+2
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Втрачений
скарб»
15:25 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»

19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:20 Т/с «Касл-3»
UА:ПЕРШИЙ
07:20, 08:10 Д/ц
«Тваринна зброя»
08:30 #ВУКРАЇНI
09:15 Т/с «Елiза»
11:10 Д/ц «Тайська
кухня»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Перший на селi
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центра душi»
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 «Мармадюк»
11:30 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 2»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:40 Т/с «Коли мi вдома»
10:15 МастерШеф
13:35 Ультиматум
15:45, 18:00 Х/ф
«Мачуха»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:50 Х/ф «Весiльний
переполох»
20:50 Т/с «Червона
королева»
22:45 Т/с «Тато напрокат»

00:40 Детектор брехнi
НТН
6:45 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Роби - раз!»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:30 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Правда життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:40 Шоу Оля
08:40 Хто зверху
10:10 Дешево та сердито
12:10 Заробiтчани
17:00 Кохання на

виживання
19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Сталеве
серце»
23:00 Х/ф «Мисливцi за
розумом»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:25, 14:10 Правда
життя
09:30 Невiдомий Китай
10:30, 17:15 Шалена
подорож
11:20 Мiсця сили
12:10 Брама часу
13:00 Речовий доказ
15:15 За лаштунками
16:15, 21:45 Дикi i
озброєнi
18:05, 22:45 Земля: сили
природи
19:05, 20:50 Їжа богiв
20:00 Прихована
реальнiсть
23:40 Вбити Гiтлера
ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
09:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

«СТН»
09:30, 19:20 «Ситуацiя»
09:40, 17:10 Т/c «Мiсс
Марпл»
11:20 «КИЇВ LIVE»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10, 23:50 «Поради
лiкаря»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30, 23:20 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
09:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:30, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»

23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
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 Х/ф «Чотири
мушкетери Шарло»
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.
Фатальна пристрасть»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «Єдина»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:20 Т/с «Майор
i магiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Королi
вулиць»
16:20 Х/ф «Прем’єрмiнiстр»
18:45, 20:55 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:15 Т/с «Пес»
22:30 Новi лiдери 2
00:15 Т/с «Невиправнi»
5 КАНАЛ
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
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
00:10 Док. Фiльм

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 6 липня 2019 року
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П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛИПНЯ 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»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40 «Сiмейнi
мелодрами»
14:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews»
20:30, 22:35 «Лiга смiху»
00:35 Драма «Я початок»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
15:45 Х/ф «Вiдповiдь»

19:25 Х/ф «Вхiдний»
21:15 Х/ф «Бронежилет»
23:00 Х/ф «Водiй
автобуса»
UА:ПЕРШИЙ
6:30 М/с «Врумiз»
07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:40
Новини
07:20, 08:10 Д/ц
«Тваринна зброя»
08:30 #ВУКРАЇНI
09:15 Т/с «Елiза»
11:10 Д/ц «Тайська кухня»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:35 Перша шпальта

23:10 Як дивитися кiно
23:40 Х/ф «На межi»

України»
22:30 «Поярков. NEWS»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30, 05:45 Зоряний
шлях
10:30 Т/с «Людин без
серця»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 2»
19:50 Головна тема.
Вибiр
22:00 Опозицiя

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Дiвчата проти хлопцiв»
11:45 Сiмейка У
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 16:00 Танька
i Володька
15:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
16:30 М/ф «Пташиний
ульот»
18:00, 00:45 Панянкаселянка
21:00 М/ф «Шрек»
22:45 Х/ф «Вгадай хто»

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 «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»
19:00 Ток-шоу «Ехо

СТБ
7:00 Т/с «Червона
королева
11:35 Т/с «40+ або
Геометрiя почуттiв»
15:25 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Весiльний

переполох»
20:00 Х/ф «Молодята»
22:45 Х/ф «З 9 до 5»
НТН
7:05 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Правда життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Таємницi свiту»
23:45 Х/ф «Важко бути
мачо»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Шоу Оля
07:50 Хто зверху
09:40 Кохання на
виживання
15:40 Х/ф «Мiстер
Крутий»

17:10 Х/ф «Перший удар»
19:00 Х/ф «Iз Парижа з
любов’ю»
21:00 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
23:10 Х/ф «Бiлий слон»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30, 14:05 Правда
життя
09:40 Невiдома Австралiя
10:35 Шалена подорож
11:25 Мiсця сили
12:10 Брама часу
12:55 Речовий доказ
15:15 За лаштунками
16:10, 21:40 Дикi i
озброєнi
17:10 Шалена подорож
18:00 Земля: сили
природи
19:00, 20:45 Їжа богiв
19:55 Мiстична Україна
22:40 Земля: сили
природи
23:40 Вбити Гiтлера

09:30, 19:20 «Ситуацiя»
09:40, 17:10 Т/c «Мiсс
Марпл»
11:20 «КИЇВ LIVE»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10, 23:50 «Школа
права»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
19:30 «Київ-Live»
21:25 «Київ-LiveПIДСУМКИ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»

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, 17:00 Т/с «Доктор
Хто»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
ТРК «КИїВ»
18:00 Х/ф «Остiн Пауерс:
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, Мiжнародна людина19:00, 21:00, 23:00 «СТН» загадка»

19:50 Х/ф «Мрiї
збуваються!»
21:50 «Орел i Решка.
Морський сезон»
22:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Четверо проти
кардинала»
14:40 «Правила
виживання»
15:50, 16:45, 00:05
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 «Подробицi
вибору»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi
11:00, 16:30 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20, 23:20 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:45 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
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
14:10 Медекспертиза.
Поради
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

СУБОТА, 13 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
«Всесвiтня Природна
Спадщина. США.
Нацiональний парк
Йєллоустон»
08:30 #ВУКРАЇНI
09:10 Країна на смак
10:25 Енеїда
11:25, 14:55 Телепродаж
11:50 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Х/ф «Поруч
з Iсусом: Йосип з
Назарета»
15:15 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:45 Разом
16:20 Спiльно
16:50 Суспiльнополiтичне ток2+2
шоу»Зворотний вiдлiк»
6:00 Мультфiльми
19:00 Передвиборнi
08:00 «Загублений свiт»
агiтацiйнi програми
13:05 Х/ф «Вхiдний»
за кошти Державного
14:45 Х/ф «Вцiлiлий»
бюджету
16:25 Х/ф «Хижаки»
21:30 Вечiр боксу.
18:25 Х/ф «Гра смертi»
20:20 Х/ф «Поза законом» UA:БОКС
22:30 Т/с «Окупованi»
22:15 Х/ф «Кiборг X»
00:00 Телепродаж Тюсо
UА:ПЕРШИЙ
ТРК «УКРАїНА»
07:20, 08:10 Д/ф
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:35, 00:35
«Свiтське життя»
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:15, 12:25, 13:55,
15:00 «Свiт навиворiт 6»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
19:30 «ТСН»
20:15 «Де-мократiя?»
20:25 «Українськi
сенсацiї»
21:40 «Жiночий квартал»

7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30, 04:10 Зоряний
шлях
08:50, 15:20 Т/с
«Подорож до центру
душi»
17:00, 20:00 Т/с
«Нерiдна»
22:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
00:00 Х/ф «Вiддам
дружину в гарнi руки»

21:00 «Закрита зона»
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
23:00 «ВАТА-шоу»

19:00 Т/с «Любити та
вiрити»
23:05 Х/ф «Молодята»

НТН
7:00 Х/ф «Слухати у
ТЕТ
вiдсiках»
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Зникнення»
11:45 Х/ф «Зорянi
11:30 Т/с «Спецзагiн
таляри»
«Кобра 11»
12:50 Х/ф «Про рибалку
15:40 «Таємницi свiту»
та його дружину»
16:50 «Правда життя»
14:00, 01:00 Панянка18:00 «Крутi 90-тi»
селянка
19:00 «Свiдок»
17:00 Х/ф «Вгадай хто»
19:30 Х/ф «Дiвчина без
19:00, 20:00, 21:00
ПРЯМИЙ
адреси»
Одного разу пiд
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
21:15 Х/ф «Атлант
Полтавою
14:00, 15:00, 16:00
19:30, 20:30, 21:30 Танька розправив плечi»
«Репортер». Новини
23:00 Х/ф «Немислиме»
10:15 Ток-шоу «18 мiнус» i Володька
22:00 Сiмейка У
11:15 Ток-шоу
НОВИЙ КАНАЛ
00:00 Країна У
«Споживач»
07:50 М/с «Том i Джеррi12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
шоу»
СТБ
16:15 «Вибори - 2019.
08:50 Варьяти
7:30 Х/ф «Суєта суєт»
Парламент»
14:50 Х/ф «Громобiой»
09:10 Х/ф «Осiннiй
17:00 «Кисельов.
16:50 Х/ф «Пригоди
марафон»
Авторське»
11:05 Т/с «Тато напрокат» Паддiнгтона 2»
18:00, 19:00, 20:00
18:50 Х/ф «Джуманджi»
15:05 Т/с «Лист
Ток-шоу «Вибори - 2019.
21:00 Х/ф «Нерв»
очiкування»
Парламент»

23:00 Х/ф «Запит в друзi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:35 Мiстична Україна
08:25 Iсторiя українських
земель
09:55 Речовий доказ
11:05 За лаштунками
12:05 Земля: наш час
14:55 Шалена подорож
16:35 Земля: сили
природи
17:35 Невiдома Австралiя
18:30 Iлюзiї сучасностi
21:00 Стихiйнi лиха:
вижити
22:50 У пошуках
Атлантиди
23:55 Їжа богiв

13:00 «Київ-LiveПIДСУМКИ»
14:30 «Прогулянки
мiстом»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:00 Ювілейний вечір
Андрія Демиденка
19:20 Х/ф «Як ми провели
канiкули»
21:25 Х/ф «Фатальна
пристрасть»
23:25 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 М/ф «Барбi i
чарiвний Пегас»
10:40 Х/ф «Буль та Бiлл»
12:00 Х/ф «Мрiї
ТРК «КИїВ»
збуваються!»
8:00 «Київськi iсторiї»
14:00 «Орел i Решка.
08:30 «Якiсне життя»
09:00, 15:00, 19:00, 21:00, Навколо свiту»
00:00 Х/ф «Супер Майк»
23:30 «СТН»
09:30 «Зiрковий смак»
ІНТЕР
10:00 Т/c «Мiсс Марпл»
11:45, 23:50 «GOROD «S» 7:00 «Слово

Предстоятеля»
07:10 Х/ф «Альошчина
любов»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Зайчик»
13:00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
15:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
17:00, 20:30 Т/с «Голос
янгола»
20:00 «Подробицi»
22:10 Т/с «Шкiдливi
поради»

2»
00:05 Х/ф «Очi дракона»

11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
13:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:00 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
15:15 Х/ф «Самогонники»
15:30 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
18:10 Х/ф «Фантастичне
кохання i де його знайти»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Як все
заплутано»
23:05 Х/ф «Книжковий
клуб»

дому»
23:55 Х/ф «Спадок
Борна»

5 КАНАЛ
6:20 Кендзьор
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, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
ICTV
12:30 Брифiнг речника
7:15 Я зняв!
Мiнiстерства оборони
09:15 Дизель шоу
13:45 Навчайся з нами
10:45 Особливостi
14:15 Сiмейнi
нацiональної роботи
зустрiчi
12:45 Факти. День
19:25 Особливий
13:00 Скетч-шоу «На
погляд
трьох»
20:00 Рандеву
16:00 Т/с «Пес»
22:05 Док. проект
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Iлюзiя обману» «Окупацiя»
21:40 Х/ф «Iлюзiя обману 23:15 Енергобезпека

НЕДIЛЯ, 14 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:50, 11:55 «Свiт
навиворiт 9»
12:55 Комедiя «Прибульцi
2: Коридори часу»
15:10 Трилер «Час».
17:30 Комедiя «Отже,
вiйна».
19:30, 05:00 «ТСНТиждень»
21:00 Бойовик
«Шпигунка»
23:15 Комедiя
«Блондинка в ефiрi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
12:55 Х/ф «Горець-2»
14:30 Х/ф «Горець-3»
16:25 Х/ф «Бронежилет»
18:10 Х/ф «Вцiлiла»
20:00 Х/ф «Солдат
Джейн»
22:20 Х/ф «Посильний»

00:10 «Облом.UA.»
UА:ПЕРШИЙ
6:30 М/с «Врумiз»
07:00, 08:00, 09:00, 21:40
Новини
07:20, 08:10 Д/ф
«Всесвiтня Природна
Спадщина. Колумбiя»
08:30 Д/ц «Кухня По»
09:10 Енеїда
10:20 Країна на смак
11:25, 14:00 Телепродаж
11:50 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Д/ц «Браво, шеф!»
14:20 Д/ц «Тайська кухня»
15:25, 22:35 Бюджетники
15:50 UA:Фольк. Спогади
16:55 Перший на селi
17:30 Д/ф «Острови.
Азорськi острови:
вiдкривачi, кити, вулкани»
18:25 Д/ц «Фестивалi
планети»
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:05 Розважальна
програма

7:00 «Страх у твоєму
домi»
10:40 Х/ф «Алегро з
вогнем»
ТЕТ
ТРК «УКРАїНА»
12:20 Х/ф «Мiцний
6:00 ТЕТ Мультиранок
6:30 Сьогоднi
горiшок»
11:15 М/ф «Марко07:30 Зоряний шлях
13:50 Х/ф
Макако»
08:30 Т/с «Нерiдна»
«Несправедливiсть»
12:40 Х/ф «Мармадюк»
12:30 Т/с «Пробач»
16:50 Х/ф «Атлант
14:15, 01:00 Панянка17:00, 21:00 Т/с «Рiк
розправив плечi»
селянка
собаки»
18:30 Х/ф «А зорi тут
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки 17:15 М/ф «Шрек»
тихi...»
19:00, 20:00, 21:00
з Олегом Панютою
22:10 Х/ф «Слiди
Одного разу пiд
23:00 Т/с «Пiв кроку до
апостолiв»
Полтавою
родини»
19:30, 20:30, 21:30 Танька 00:25 Х/ф «Немислиме»
i Володька
ПРЯМИЙ
22:00 Сiмейка У
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
НОВИЙ КАНАЛ
00:00 Країна У
14:00, 15:00, 16:00,
6:25, 07:45 Kids Time
17:45, 20:45 «Репортер».
06:30 М/с «Пригоди кота
СТБ
Новини
в чоботях»
6:15, 10:15 Хата на тата
10:10 Ток-шоу «18 плюс»
07:30 М/с «Том i Джеррi11:10 Ток-шоу «Кримiнал» 08:10 Страва честi
шоу»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 17:45 Слiдство ведуть
07:50 Х/ф «Пригоди
екстрасенси
16:15 «Вибори - 2019.
Паддiнгтона 2»
19:50 Один за всiх
Парламент»
09:50 Х/ф «Iз Парижа з
22:20 Х/ф «Дiвчата»
17:00 «Про особисте»
любов’ю»
00:30 Я соромлюсь свого 11:50 Х/ф «Шанхайськi
18:00, 19:00, 20:00
тiла
Ток-шоу «Вибори - 2019.
лицарi»
Парламент»
14:00 Х/ф «Джуманджi»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки НТН
16:10 Х/ф «Нерв»
23:05 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо

тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»

18:10 Х/ф «Дивергент»
21:00 Х/ф «Iнсургент»
23:20 Х/ф «Сталеве
серце»
МЕГА
07:35 Мiстична Україна
08:25 Iсторiя українських
земель
09:50 Речовий доказ
11:00 За лаштунками
12:00 Стихiйнi лиха:
вижити
13:50 У пошуках
Атлантиди
14:55 Шалена подорож
16:35 Земля: сили
природи
17:35 Невiдома Австралiя
18:30 Iлюзiї сучасностi
21:00 Земля: наш час
23:50 Їжа богiв
ТРК «КИїВ»
8:00 «Зiрковий смак»
08:30 «Шеф-кухар
країни»
09:00, 15:00 «СТН»
09:30, 07:30 «Сiм’я + 1»
10:00, 23:50 «GOROD «S»

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.
Постійна робота, гідна зарплата, м. Вишгород.
Запрошуємо:
— ПРАЦІВНИКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДРУКУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ (досвід не обов’язково,
безкоштовне навчання спеціальності);
— РІЗНОРОБОЧИХ
(бажано пенсіонери — чоловіки).
Запис на співбесіду з 10:00 до 17:00, крім вихідних,
за тел: (067) 245-45-72, (04596) 2-33-29

11:10 Х/ф «Як ми провели
канiкули»
13:00 Х/ф «Фатальна
пристрасть»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:00, 04:40 Ювілейний
вечір Андрія Демиденка
18:30 Х/ф «Маргарита»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Стежки»
23:45 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:20 Х/ф «Буль та Бiлл»
11:00 М/ф «Барбi i
чарiвний Пегас»
12:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
01:30 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»

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
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
08:40 Натхнення
09:10 Автопiлот-Тест
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Кордон держави
ICTV
7:30 Антизомбi. Дайджест 11:30 Будемо жити
16:10 Рандеву
09:25, 13:00 Т/с «Вiддiл
17:10 Особливий погляд
44»
18:00 Час: Пiдсумки
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Iлюзiя обману» Тижня
16:00 Х/ф «Iлюзiя обману 19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
2»
22:05 Док. проект
18:45 Факти тижня. 100
«Окупацiя»
хвилин
20:35 Х/ф «Штурм Бiлого 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

Вважати недійсним вкрадене свідоцтво про право власності на нерухоме майно — квартиру, видане на ім’я
Кирила Миколайовича ГУБАРЄВА,
квартира розташована за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, вул. Шкільна, 7/1, кв. 6.
Підстава виникнення права власності: дублікат свідоцтва про право на
спадщину 1904, видане 06.07.2017
р. Вишгородською районною державною нотаріальною конторою

Підприємство запрошує на роботу
— ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ З ЧПУ — графік позмінний
або повний робочий день поза зміною, з/п — 12000 грн;
— МЕНЕДЖЕРА (продавець-консультант) — 5 днів
на тиждень, з/п – за результатами співбесіди;
— ВАНТАЖНИКА — 5 днів на тиждень, з/п — 7500 грн;
— ДВІРНИКА — 2 рази на тиждень, з/п — за результатами співбесіди;
— КУХАРЯ — 5 днів на тиждень, з/п — 7000 грн;
— ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, з/п — 5000 грн.
Довідки за тел: (044) 496-28-88
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ЖК «Вишгород Сіті Парк»:
житло в центрі Вишгорода
Ми маємо чергову гарну новину. Три будинки ЖК «Вишгород Сіті Парк» введено в експлуатацію (1, 2 і 3 секції). Третя секція отримала
сертифікат від ДАБіУ про завершення будівництва і адресу — вул. Набережна, 8-д, корпус 3. Також отримали Дозвіл на будівництво 4-ї секції.
У продажу 1, 2 та 3-кімнатні квартири. У наявності ще доступні комерційні приміщення у 1, 2, 3-ій зданих та 5-ій секціях. Поспішайте вибрати свій ідеальний варіант житла!
Для отримання детальнішої інформації запрошуємо вас до нашого відділу продажу за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 8-д.
Телефони: +38 (050) 249-00-55, +38 (098) 249-00-55, +38 (063) 249-00-55
Або на сайті: http://vcp.kiev.ua/ https://www.facebook.com/vcpkiev
ЖК «Вишгород Сіті Парк»

ТОВ «ДЕКОРАЛ» (м. Вишгород)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ФОТОФАКТ

— водія
(заробітна плата — за домовленістю).
Офіційне працевлаштування.
Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: (067) 659-54-57,
Віталій Миколайович Ущапівський
— директор

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

Професія поліцейського — це більше ніж робота. Це
покликання завжди бути готовими прийти на допомогу
тим, хто її потребує, попередити біду, іноді ризикуючи
власним життям.
З нагоди професійного свята Вишгородський міський голова Олексій Момот відзначив 13 поліцейських
Вишгородського відділку подяками та преміями.
Він подякував їм за самовіддану службу, побажав
міцного здоров’я та наснаги.

МКМ СЕРВІС ЛТД запрошує на роботу монтажників засобів зв’язку. Зарплата — за домовленістю після співбесіди.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка,19.
Тел: (044) 354-31-96, (050) 353-93-89,
Тетяна Юріївна

Святкуймо Івана Купала!
У ніч на 7 липня українці
відзначають
древнє
слав’янське свято — день
Івана Купала.
Здавна у купальську ніч
прославляли Сонце, танцювали, співали, стрибали через багаття, купалися у водоймах. Дівчата пускали річкою
віночки та шукали цвіт папороті.
Це свято — чудовий привід гарно провести час, взяти
участь у святкуванні, зарядитися позитивним настроєм і
згадати історію наших пращурів.
Бажаю у цій святковій атмосфері відпочити фізично
і духовно, провести час у приємній компанії близьких та
друзів, отримати заряд позитивних емоцій.
Зичу миру, злагоди, достатку та радості.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

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

+38 (097) 770-84-90

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

