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З Днем Вишгорода!
Шановні вишгородці!
Дорогі гості міста!
День народження міста – це
особливе свято. Тим більше, що
нашому древньому і вічно юному
Вишгороду виповнюється 1071
рік. Не кожне місто в Україні може
пишатися такою історією, напрочуд неповторною аурою і позитивною енергетикою.
Зупиніться на мить і погляньте
на рідний Вишгород – зелений, доглянутий і світлий. Саме завдяки вашій праці, любові він набув
європейських обрисів.
У День міста я від усієї душі дякую нашим комунальним
службам за те, що справно подають нам воду і тепло, світло і
газ, прибирають вулиці. Щиросердечно дякую нашим енергетикам і будівельникам, лікарям і вчителям, ветеранам і молоді,
всім, хто причетний до добрих справ.
Зичу вам, дорогі земляки, щастя, радості і міцного здоров’я.
Нехай у кожній вишгородській родині буде завжди мир, добро,
благополуччя і достаток.
Зі святом вас, шановні друзі!
Зі святом, наш благословенний Вишгороде!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

Успіх – у співпраці влади та громади
Ірина ДЕНИСЕНКО
24 вересня 2017 року у м. Ірпені
відбулися урочистості з нагоди святкування 85-ї річниці утворення Київської області «Благословенна Київська земля».
У заходах взяли участь представники
усіх міст та районів Київської області, які,
оформивши святкові намети, представляли свої громади та демонстрували їхні
досягнення.
На чолі з головою Вишгородської райдержадміністрації Вячеславом Савенком
та головою районної ради Ростиславом
Кириченком делегація нашого району
виборола перше місце за успішну презентацію рідного краю у конкурсі-фестивалі
«Гостинна Київщина».
Завдяки активній участі Лютізької сільської ради, унікальним талантам народного аматорського ансамблю
«Веснянка» села Лютіж та народного
аматорського хору «Співуче Полісся» Гаврилівського районного Палацу культури

«Полісся» Вишгородщина була достойно
та колоритно представлена на загальнообласному заході.
Голова Київської ОДА Олександр Горган привітав з ювілеєм громаду Київщини, а також Героїв України, серед яких був
і почесний громадянин Вишгородського
району, Герой України Семен Поташник.
Окрасою свята став концерт за участі
учасників Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Яскраві діти України», започаткованого народним депутатом України
Ярославом Москаленком. Вишгородцям
приємно було знову чути на великій сцені свою землячку, учасницю фестивалю,
юну Ангеліну Тереннікову.
Продовжилися урочистості виступом
народної артистки України Тіни Кароль та
святковим феєрверком.
Організатори масштабного заходу
довели, що запорукою успішності рідного краю є підтримка влади та небайдужість місцевих жителів. Таке свято буде
натхненням для реалізації нових завдань
і планів на благо Київщини.

Ювілей

Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо відсвяткувати День міста разом!
Святкові заходи:
29 вересня, п’ятниця
12:00 – урочистості з нагоди Дня людей похилого віку (ЦТ «Джерело», вул. Симоненка, 3-а)
16:00 – відкриття реконструйованого майданчика (вул. Набережна,
8); ігрова зона на «Галявині казок»
18:00 – закриття сезону «Теплі вечори збирають друзів» (біля РБК
«Енергетик»)
30 вересня, субота
10:00 – молебень (біля пам’ятника св. Борису та Глібу, пл. Шевченка)
11:00 – весільна церемонія (пл. Шевченка, біля адмінбудинку)
11:00-18:00 – алея майстрів (просп. Мазепи)
13:00 – майданчик дитячих розваг (біля РБК «Енергетик»)
16:00 – виступ оркестру (пл. Шевченка)
16:30 – святкова хода (пл. Шевченка)
18:00 – концертна програма (набережна Київського водосховища)
01 жовтня, неділя
10:00 – турнір із настільного тенісу (приміщення ДЮСШ, вул. Грушевського, 7-б)
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Наше місто

ВРКП «Вишгородтепломережа» попереджає

Тепло буде лише
в разі відсутності
заборгованості
Цей рік, за весь час роботи ВРКП «Вишгородтепломережа», став унікальним щодо
рівня інвестицій з боку районної ради та райдержадміністрації: замінено теплові мережі,
оснащено котельні новим насосним обладнанням, закуплено нові твердопаливні котли та
інші матеріали, що набагато покращить якість
та надійність теплопостачання.
Але через великі борги споживачів комунальне
підприємство опинилося на межі зубожіння щодо
наявності власних обігових коштів.
Так, мешканці новозбудованого житлового масиву по вул. Кургузова, 1-а заборгували за раніше
отримане тепло 1,3 млн грн. А обслуговуюче підприємство «Комфорт-Майстер» ігнорує підготовку власних житлових будинків до опалювального
сезону. Мовляв, у вас, шановні тепловики, укладені
прямі договори із мешканцями квартир, тому ми, зі
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свого боку, нічого робити в будинках не повинні.
Складається враження, що «Комфорт-Майстер» ніколи не обслуговував будинки і не розуміє,
яке велике значення для якісного опалення осель
має стан саме внутрішньобудинкових теплових
мереж та обладнання.
Теплопостачальне підприємство вкотре звертається до всіх споживачів з проханням — погасити всі борги, щоб вчасно отримати газ та розпочати
опалювальний сезон.
Уже минув той час, коли НАК «Нафтогаз України» здійснював газопостачання в борг. Сьогодні,
якщо у підприємства теплокомуненерго є борги,
то йому газ у новому опалювальному сезоні не
відпускається.
Крім того, нікого з учасників «газового ринку»
не хвилює, чому теплопостачальне підприємство
невчасно підготувалося до зими чи не зуміло виплатити зарплату людям. Майже всі кошти, які
надходять на рахунок, автоматично списуються
на користь НАК «Нафтогаз України».
Тому ще раз наголошуємо: тепло до житлових
будинків буде подаватися лише в разі відсутності
заборгованості.
Споживачам, у яких не вистачає коштів на
оплату за тепло, необхідно оформити субсидію.

Вишгород
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1 жовтня – День людей
похилого віку, День ветерана
Це чудова нагода сказати теплі слова вдячності
батькам, ветеранам війни,
праці, пенсіонерам, старшим
мешканцям міста за внесок у
його розвиток, за багаторічну
добросовісну працю, доброту та мудрість.
Шановні ветерани війни,
праці, люди поважного віку!
Ви достойно виховували
дітей, а сьогодні передаєте
свій досвід внукам та правнукам. Ви завжди вірили в
кращі часи і вчили цьому нас. Приємно, що багато із
вас веде активний спосіб життя, беручи участь у патріотичному вихованні молоді, займаючись мистецтвом та
творчістю.
Нехай вас завжди оточують увагою і піклуванням
близькі, нехай тішать своїми успіхами діти, онуки та
правнуки і нехай ніщо не затьмарює ваші будні. Міцного здоров’я вам, довгих років життя, сердечного тепла,
любові та душевного спокою.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

Технічному ліцею НТУУ «КПІ» м. Вишгорода – 20 років

Людмила КУТАФ’ЄВА,
перший директор ТЛ НТУУ «КПІ»
м. Вишгорода, заслужений вчитель
України, почесний громадянин
міста Вишгорода, відмінник освіти
УРСР
Тривалий час я працювала у
Вишгородській ЗОШ №1 в класах з
поглибленим вивченням математики та була керівником методичного об’єднання математиків району.
І ще тоді зрозуміла, що для учнів
старших класів, які вступають до
вищих навчальних закладів, потрібна додаткова підготовка. У цьому
пересвідчилась під час вступних
іспитів у «КПІ», де на запрошення
приймальної комісії університету я
була екзаменатором.
На той час в м. Києві відкривалися
заклади нового типу – ліцеї. Ідея відкриття ліцею в нашому місті народилася в 1996 році, про що я сказала
на одному з наших родинних свят. Її
підтримали мій молодший син Віталій,
який тоді працював начальником відділу міжнародних проектів Інституту
змісту і методів навчання Міністерства
освіти і науки України, і його дружина
Світлана – завідуюча навчально-організаційного відділу ТЛ НТУУ «КПІ»
м. Києва. І ми, все обміркувавши, розподілили між собою обов’язки. Віталій зобов’язався отримати необхідні
рішення та дозволи в області, районі,
місті та НТУУ «КПІ» м. Києва, Світлана – підготувати Статут, засновницькі
документи, інші нормативно-правові
акти та їх юридично супроводжувати.
Я взяла на себе навчально-методичну
та кадрову підготовку, набір учнів.
Спочатку ми планували відкрити
ліцей як приватний заклад, але отримати для цього приміщення виявилося неможливим. Звернулися до голови
Вишгородської райдержадміністрації
В. Мельника – отримали відмову: в районі немає коштів на зарплати, а про
ліцей – і мріяти годі.
На той час депутат міської ради
Кутаф’єв виніс питання про відкриття
ліцею на розгляд депутатів та міського голови О. Кімлача. І міська рада
прийняла рішення про доцільність відкриття у м. Вишгороді Технічного ліцею.
В. Кутаф’єв організував зустріч
ректора «КПІ» м. Києва, академіка М.
Згуровського з мером Вишгорода, під
час якої було підписано засновницьку
угоду про створення Технічного ліцею
у нашому місті. Відповідно до цієї угоди, ліцей увійшов до складу факультету Довузівської підготовки НТУУ «КПІ»

і ліцеїсти отримали можливість користуватися матеріально-технічною базою університету з проведенням практичних та лабораторних занять. Міська
рада зобов’язалася забезпечити ліцей
приміщенням та відповідним фінансуванням. Також ректор «КПІ» та міський
голова доручили директору Технічного ліцею «КПІ» м. Києва, професору
В. Киричкову та міському депутату В.
Кутаф’єву провести підготовчу роботу
з відкриття ліцею у Вишгороді.
І наша мрія здійснилась. З 1 жовтня
1997 року почав працювати перший у
нашому районі навчальний заклад нового типу – Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
м. Вишгорода. Очолити його засновники запропонували мені.
Почалася кропітка робота. На конкурсній основі набрали два класи – фізико-математичного та гуманітарного
профілю. Оскільки я працювала у ЗОШ
№1, то більшість учнів були звідти.
Директор школи О. Скоростецький виділив нам дві класні кімнати, а потім
приміщення майстерні, де батьки ліцеїстів зробили капітальний ремонт.
Професор В. Киричков надав нам
методичну допомогу і приміщення
для проведення лабораторних робіт
з інформатики, фізики, хімії, біології, а
також порекомендував своїх викладачів, які стали працювати в нашому
ліцеї за сумісництвом. Серед них – чотири кандидати наук: О. Мельников,
О. Войтенко, М. Пагута, А. Желдаков;
старші викладачі кафедр університету: Т. Степанова, В. Сущук-Слюсаренко. Перші вчителі Вишгородської
ЗОШ №1, які працювали в ліцеї, – це Л.
Кутаф’єва – заслужений вчитель України, В. Кутаф’єв, К. Бровко, М. Ющенко,
Н. Обрізан, М. Пудіч, Л. Шкільна.
Міська рада почала фінансувати
ліцей з 1 січня 1998 року. Тобто, три
місяці – з жовтня по грудень 1997 р. –
наша сім’я оплачувала роботу вчителів

із власних коштів.
В. Кутаф’єв викладав інформатику,
виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи, замовляв
автобуси і возив дітей на лабораторні
роботи та вступні іспити до університету «КПІ». С. Кутаф’єва вела документообіг ліцею. Я була призначена директором закладу.
З 1999 р. ліцеїсти почали навчатися у колишньому приміщенні дитячого
садочка «Джерело», яке відремонтувала міська рада за кошти батьків
ліцеїстів. Особливо активними були
члени батьківського комітету – С. Андрушко, О. Власова, О. Смовженко, В.
Костюк, С. Старцева, О. Нерсесян, С.
Горішний, О. Васюк, Н. Оспанова та ін.
Перший випуск відбувся у 2000
році. З 15 випускників – 5 медалістів. Золотими медалями нагороджені:
Анастасія Погодіна та Євгенія Саньковська. Срібними – Ольга Андрушко,
Анастасія Котельникова, Денис Підлісний.
Серед випускників – багато переможців районних, обласних олімпіад:
О. Андрушко, К. Згадзай, Д. Підлісний,
А. Погодіна, А. Чупіра. Д. Скоропаденко брав участь в обласних змаганнях із
плавання. Д. Підлісний у складі юнацької збірної України з футболу – в змаганнях у Швеції. А. Чупіра був членом
збірної району з баскетболу. Всі випускники вступили до вищих навчальних
закладів, більшість – до НТУУ «КПІ».
У 2002 році ліцей пройшов державну атестацію і за оцінкою факультету довузівської підготовки увійшов у
першу п’ятірку ліцеїв з якості підготовки учнів до вступу в НТУУ «КПІ». Тоді
у ліцеї було 9 класів, в яких навчалося
170 учнів з м. Вишгорода, району та м.
Києва. Більшість – обдаровані діти, про
що свідчили їхні успіхи та зацікавленість тим чи іншим предметом у трьох
профілях навчання: фізико-математичному, гуманітарному, економічному. У 2004 році А. Конкевич зайняв I
місце з інформатики на республіканському захисті Малої академії наук, за
що він та його вчитель В. Кутаф’єв цілий рік отримували стипендію голови
облдержадміністрації.
У закладі активно працювало
учнівське самоврядування – Республіка «Ліцей», органом якої була рада
при президенті ліцеїстів, що діяла за
чотирма напрямками: навчальна робота, видавнича робота, спорт та охорона
здоров’я і дозвілля. Були два друковані органи – газети «Ліцей-плюс» та «Родзинка». Учні видавали їх самостійно, з
незначною допомогою вчителів.
Ліцей мав дружні стосунки з міс-

том-побратимом Вишгорода Льоррахом (Німеччина). Мер Льорраха та навчальні заклади, зокрема, Приватний
ліцей Вольтера, допомогли нам меблями, обладнанням навчальних кабінетів, оснащенням класу інформатики
комп’ютерами.
Кожний рік ліцеїсти, які виборювали призові місця на олімпіадах і гарно
вчилися, їздили на відпочинок у Льоррах. Наші учні також відпочивали і в
Трускавці та Очакові, в містах Західної
України.
Ліцеїсти брали активну участь у заходах міста, району та області. Заступник директора з навчально-виховної
роботи Л. Савчук та з виховної роботи
О. Данилова разом із працівником районного Центру творчості «Дивосвіт»
К. Караваєвою готували команду ліцеїстів до змагань із правил дорожнього руху, яка виборювала призові місця обласного рівня. За це у 2004 році
команда ліцеїстів отримала путівки до
міжнародного дитячого табору «Артек» (Крим), де відбувалися республіканські змагання ДАІ.
У 2003 р. на прохання батьків ліцеїстів ми відкрили початкову приватну школу ПЗНЗ І ступеня «Школа Кутаф’євих» і почали готувати
документи для створення навчального комплексу «Школа-Ліцей-Університет» з метою безперервного навчання
та більш якісної підготовки обдарованих дітей до вступу у вищі навчальні
заклади. На жаль, ці плани реалізувати не вдалося через тривале політичне
протистоянням між містом і районом та
постійне реформування системи освіти
у державі.
З 1 вересня 2006 р. я пішла на заслужений відпочинок і зайнялася науковою роботою. На базі нашої початкової школи провела апробацію
і видала чотири навчальні посібники
«Цікава математика» для 1-4 класів,
які були схвалені Міністерством освіти
і науки України для використання в навчальному процесі на території України. Також світ побачила книжка «Спогади про Вишгород».
Нинішній директор ліцею – моя учениця Лариса Савчук продовжує розвивати заклад. Під її керівництвом ліцей
успішно пройшов ліцензування. В цьому навчальному році тут відкрили ще
й п’ятий клас.
… Нині ювілей закладу співпав з
професійним святом вчителів. Тож
щиро вітаю педагогічний колектив.
Бажаю найкращих успіхів і задоволення від нелегкої, але такої важливої
праці вчителя, сумлінних учнів і процвітання нашому ліцею.

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua

Охорона праці
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Суспільство

З турботою про здоров’я і життя

Вишгородське відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України
у Київській області
Закон України «Про загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування»
визначає правові, фінансові та організаційні засади
загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян
щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, охорони життя та
здоров’я.
Вишгородське відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України у
Київській області спрямовує свою діяльність на чітку
реалізацію на виконання вимог цього Закону.
Одним із основних завдань Фонду соціального
страхування України є страхування від нещасного
випадку, а саме: проведення профілактичних заходів для усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим
випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці; відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних
випадків або професійних захворювань.
З початку року у відділенні зареєстровано 11 повідомлень про настання нещасного випадку, потерпілих — 11 осіб, із них 4 — зі смертельним наслідком.
Всі нещасні випадки зі смертельним наслідком за
висновком судово-медичної експертизи визнані не
пов’язаними з виробництвом.
Збільшилася кількість випадків природних смертей на виробництві, що свідчить про неувагу роботодавців до здоров’я працівників.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення
медичних оглядів працівників.
Сьогодні існують два основних і не залежних
один від іншого види медоглядів, що відрізняються між собою масштабом і цілями: медогляд за трудовим законодавством спрямований, у першу чергу,
на конкретну особу, захист, охорону і збереження її
здоров’я в процесі трудової діяльності; профілактичний медогляд покликаний гарантувати інфекційну
безпеку всього населення України, а не особи, що перевіряється.
Попередній медичний огляд проводиться під
час прийняття на роботу з метою визначення стану
здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних
показників здоров’я та можливості виконання без
погіршення стану здоров’я професійних обов’язків
в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних
факторів виробничого середовища і трудового процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених
і професійних захворювань (отруєнь).
Періодичні медичні огляди проводяться з метою
своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хроніч-

Ярослава Москаленка
обрано головою
Київської обласної
федерації футболу
Вересень став місяцем
оновлення обласної федерації футболу Київщини. Днями організація провела свою
ювілейну Х позачергову конференцію, на якій обрала
нового голову — народного
депутата, почесного президента Вишгородського районного спортивного товариства «Футбольний
клуб «ДІНАЗ» Ярослава Москаленка.
За повідомленням офіційного сайту КОФФ, Ярослав Москаленко отримав практично одностайну підтримку учасників конференції, в якій взяли участь
більше ста делегатів, — представники районних
федерацій, громадських організацій, футбольної
громадськості міст і районів. Іншими двома кандидатами на посаду голови федерації були заступник
керівника федерації Леонід П’ята та футболіст Віталій Крупенко. Ще до голосування вони зняли свої
кандидатури, а за рішенням конференції обійняли
посади заступників голови КООФ. Іншими заступни-

них професійних захворювань (отруєнь), загальних
та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
забезпечення динамічного спостереження за станом
здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника
продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; розробки індивідуальних та групових
лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів.
Проходження обов’язкових медоглядів працівниками пов’язане, перш за все, із турботою про
їхнє здоров’я. Варто зазначити, що медогляди є
обов’язковими не для всіх працівників. Відповідно до
ст. 169 Кодексу Законів про працю України, медичний огляд обов’язковий для працівників, зайнятих на
важких роботах; роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; роботах, для виконання яких
необхідний професійний добір. Крім того, щорічному
медогляду підлягають всі особи віком до 21 року —
незалежно від професії і виду робіт.
Роботодавець має право притягнути працівника,
який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності,
а також зобов’язаний відсторонити його від роботи
без збереження заробітної плати. Зазначені огляди
передбачені нетрудовим законодавством, але є підстави відносити їх до трудових медоглядів, оскільки
вони у відповідному законодавстві розглядаються в
контексті можливості виконання працівниками своїх
трудових функцій.
За результатами періодичних медичних оглядів
у разі потреби роботодавець повинен забезпечити
проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами
охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність
медичного висновку фактичному стану здоров’я
працівника. Порядок проведення медичних оглядів
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я.
Відповідно до п. 4 та 6 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», Правонаступником відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
у Вишгородському районі Київської області, Вишгородської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати є управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України у
Київській області.
З 01 серпня 2017 року утворено Вишгородське
відділення управління виконавчої дирекції управління
Фонду соціального страхування України у Київській
області, що знаходиться за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 7/1.
ками Ярослава Москаленка стали Леонід Джужик,
Олександр Нігруца, Андрій Засуха та Олег Балагура.
Обновився і виконком організації в складі 17 чоловік.
Також голосуванням було вирішено припинити діяльність громадської організації «КОФФ» і створити
громадську спілку «КОФФ» із затвердженим новим
статутом.
На думку Ярослава Москаленка, в нинішніх умовах, коли реформаційні процеси проходять в усіх
сферах держави, футбол Київщини має отримати
менеджмент нової ери, здатний швидко надати потужний імпульс розвитку цього виду спорту і гідно
зустрічати виклики нової доби, зокрема, і децентралізаційні процеси. Одним із першочергових завдань
він бачить розбудову інфраструктури насамперед
для набагато динамічнішого і якіснішого розвитку
дитячо-юнацького футболу. Новий очільник КОФФ
також наголосив, що потрібно вирівнювати розвиток
футболу у різних регіонах, адже є відверто депресивні у цьому плані райони Київщини.
Ярослав Москаленко — відомий у області активіст
футбольного руху. У 1999 році він заснував футбольний клуб «ДІНАЗ», який поєднує три дорослі команди
та декілька дитячих, де безкоштовно тренується понад 500 дітей Вишгородщини.
З 2015 року Ярослав Москаленко є членом виконкому Федерації футболу України.
За словами почесного президента футбольного
клубу «Сокіл» (с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району) Дмитра Бірюка, наразі КОФФ
має більше уваги приділити співпраці з активістами
футбольного руху на місцях.
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Успіхів Вам
на педагогічній ниві!
Світлана БОГДАН, вчитель-дефектолог
ВРС ЗОШ «Надія»

Лист у номер

Як і всі галузі народного господарства нашої країни, освіта переживає складні реформи. Саме в такий
непростий час у нашу школу повернулась Наталія Дмитрівна Січкарчук –
кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри логопедії КДПУ
ім. Драгоманова, а з 1 вересня – заступник директора з навчально-виховної роботи школи «Надія», молода енергійна жінка,
любляча дружина та мати двох дітей.
Наталія Дмитрівна народилася в с. Нові Петрівці. В
дитячому віці жила на Півночі, де її батько служив на
підводному човні. А в час змін і становлення незалежності нашої держави родина повернулася в Україну.
Після закінчення середньої школи Наталя вступила
до медичного училища в м. Києві, а, закінчивши його,
працювала медичною сестрою в Київській міській лікарні № 9 та одночасно навчалась на денному відділенні
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова на факультеті корекційної педагогіки та логопедії. Закінчила його з відзнакою і отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру.
З 2003 р. Наталія Дмитрівна працювала у нашій школі як молодий спеціаліст на посаді вчителя-логопеда.
В той же час не залишала наукової діяльності, успішно закінчила аспірантуру і в 2011 р. здобула науковий
ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності
«Корекційна педагогіка». Теоретичні знання у поєднанні
з практичним досвідом роботи за фахом вивели її на
новий рівень – викладацьку діяльність на кафедрі логопедії КДПУ ім. Драгоманова. Весь цей час вона підтримувала зв’язок із нашою школою.
У співпраці з логопедом вищої категорії, старшим
вчителем Н.П. Кравчук та вчителями-дефектологами
нашої школи проводили науково-практичний семінар
для логопедів району та консультації для студентів вузу.
Тепер Наталія Дмитрівна, прийнявши пропозицію
стати заступником директора в нашій школі, повертається сюди як керівник і організатор, не залишаючи наукової та викладацької діяльності.
Успіхів Вам на цій ниві!

Нехай добрих справ
додається!
Завдяки депутату міської ради Юрію Колодзяну здійснено благоустрій прибудинкової території
нашого будинку № 12 на вул. Київській – оновлено
паркан, встановлено вхідні двері з кодовим замком у шостому під’їзді.
Ми цінуємо Вашу роботу, Юрію Дмитровичу, і
щиро дякуємо за те, що Ви і Ваші помічники професійно виконуєте свої обов’язки, своєчасно реагуєте на прохання та звернення громадян та
докладаєте максимум зусиль для вирішення проблем виборців.
Нехай таких добрих справ додається!
Мешканці 6-го під’їзду буд. № 12 на вул. Київській

Нашим слюсарям —
респект і повага
Влас. інф.
Добрим словом ми згадуємо роботу слюсарів
лише тоді, коли заливає квартиру, а на завтра —
вже забуваємо. Ми, редакція газети «Вишгород» та
рекламне агентство «Ольжин Град», вирішили всупереч цій звичці не лише подякувати комунальникам, а й поздоровити їх із Днем міста.
У будинку № 2 по вул. Б. Хмельницького трапилося лихо — забилася каналізація. Стоки розповсюджувалися по підвалу. І ось тут на допомогу прийшли тямущі і добросовісні комунальники, слюсарі
КП «Управляюча компанія» Василь Ликов, Павло Лебеда, а за ними — спеціалісти аварійної служби КП
«Благоустрій» Григорій Хоменко і Сергій Копа. Очолив групу майстер Юрій Онищенко. Закоркована
каналізація довго не піддавалася, довелося навіть
викликати аварійну службу «Водоканалу», яка, на
жаль, теж не змогла зарадити. Втім, досвід і професіоналізм перемогли — мережа знову запрацювала.
У переддень Дня міста ми говоримо комунальникам «велике спасибі» і зичимо добра, щастя,
здоров’я і достатку. Такими трудівниками місто має
пишатися.
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Шановна вишгородська громадо!
Наше славне, чудове місто має цікаву історію і, впевнений, матиме прекрасне щасливе майбутнє. Бо живуть у ньому гарні люди, справжні патріоти,
для яких любов до своєї малої Батьківщини — не просто слова.
У спадок від наших предків ми отримали неймовірної краси місто, справжнє європейське місто з неповторною і особливою аурою. Історія Вишгорода
сповнена цікавими міфами та історіями. А сам він є
колискою величезної кількості талантів.
Кожен містянин сьогодні уособлює обличчя Вишгорода і від кожного з вас залежить, яким йому бути
— туристичною перлиною Київщини чи заштатним
провінційним містечком.
В День народження Вишгорода бажаю всім щастя, міцного здоров’я, успіхів та здійснення мрій.
Нехай і надалі наше славне місто буде найкращим
місцем на землі для кожного з нас!
З повагою Максим КАЛІНКІН
Шановні педагоги!
Щиро вітаю вас з Днем вчителя! Ви — світлі й талановиті люди. Ваші
мудрість і знання — запорука успішного виховання наших дітей. Вірю, що
добро, яким ви осяваєте серця учнів, повернеться до вас сторицею.
Бажаю зберігати оптимізм і надію, мати міцне здоров’я і непохитне терпіння. Нехай у вас завжди буде достаток і благополуччя, а безцінний труд
приносить лише щастя!
З повагою Максим КАЛІНКІН
Щиро вітаємо з днем народження
нашу рідненьку бабусю і дружину
Людмилу
Миколаївну
БАТИШКІНУ!
Хай здоров’я,
радість і достаток
Сиплються, немов
вишневий цвіт.
Хай малює доля
з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Люблячі правнучки,
внуки, діти, чоловік

P. S.
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ.
ТОМУ ЩО «ПОГАНО»
ВЖЕ НАБРИДЛО
Олександр БАЛАНЮК,
директор КП «Управління
фізкультури і спорту»
Вишгородської міської ради
В черговий раз наш борець за
правду Віталій Борзовець плюнув у
душу людям у своїй газетці «На самом деле». Аж на семи сторінках (це
ж треба!) повідав народу, як ремонтувалися бігові доріжки на стадіоні
«Енергетик» і які з цього приводу він
зробив висновки. Ми не маємо змоги відповісти цьому казкареві у його
газетці, тому і скористалися площею
міського видання, бо, як кажуть, істина дорожча за все.
Навіть не заглиблюючись у писанину пана Борзовця, помітно, що цей
спецвипуск зроблено на замовлення.
Всі ми добре знаємо, що Віталій задарма ніколи нічого не писав і не напише.
Людина заробляє на життя як може.
Але цього разу цинізм, брехня і невігластво просто зашкалили.
Тепер про бігові доріжки навколо
футбольного поля. Вони існують уже
декілька десятків років. За цей час їх
ніколи не ремонтували. А враховуючи
те, що при їх будівництві асфальт було
покладено прямо на грунт без спеціальної підготовки, стало ясно, що будувати треба нові: капітально і на довгі
роки. Виконавцем робіт було визначено ТОВ «Житлошляхбуд», яке очолює
Олексій Білий. Ця фірма вже більше
десяти років співпрацює з міською радою і зарекомендувала себе як надійний партнер. До якості їх робіт ніколи
не було претензій.
Згідно з проектом, будівельники зня-

З ЮВІЛЕЄМ щиро ВІТАЄМО голову
ЖБК «Дружба-2»
Марину Вікторівну ЛЕБЕДЬ!
Зичимо іменинниці
щасливої долі, міцного здоров’я на довгі літа, нев’янучої
молодості,
багато
світлих і радісних
днів, сонячних посмішок, домашнього затишку!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали расстают, как туман!
З повагою
мешканці кооперативу
ли рештки старого асфальту, облаштували так зване «дорожнє корито», засипали
його сумішшю піску і щебеню і лише тоді
поклали новий асфальт. Доріжки вийшли
ідеальними, і в цьому може переконатися
кожен, хто зайде на стадіон.

Вишгород

Гайд-парк
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Шановні вишгородці, шановні гості міста!
Наш квітучий, наш чарівний Вишгород відзначає свій День народження. Цього дня ми почуваємося іменинниками, а наші серця переповнює радість і гордість за місто, яке стало нашою
затишною домівкою. Ми всі вболіваємо один за
одного, допомагаємо у скрутні хвилини, разом
розділяємо радість та горе. Саме цим і вирізняється наше місто серед інших, саме це і робить
нас сильнішими.
Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив історію нашого міста, збагачував його традиції, розбудовував, боронив від ворога, віддав своє життя
за нашу державу.
Вишгород славиться своїми людьми — талановитими, щирими, добрими й працелюбними, які створюють його матеріальне й духовне сьогодення та майбутнє. Саме завдяки вашим старанням, умілим рукам, натхненній
праці місто активно живе і розбудовується.
Шановні жителі Вишгорода! Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення,
родинного затишку та успіхів у всіх починаннях. Хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують у нашому місті.
Нехай це свято буде радісним, світлим і запам’ятається вам назавжди!
Депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

Дорогі вчителі! Вітаю вас із професійним святом!
Високо ціную щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до своїх учнів!
Бажаю міцного здоров’я, бадьорості тіла і духу, радості від вашої нелегкої праці та успіхів на освітянській ниві! Нехай вас оточують повага і
любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і щира вдячність за
щоденний нелегкий труд!
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ
Дорогі наші ветерани, люди поважного віку!
1 жовтня ми засвідчуємо глибоку повагу до найстарших представників
громади.
Цей день – символ єдності і спадкоємності поколінь, прекрасна можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і взагалі всім людям поважного віку за внесок у розвиток
району та міста, за багаторічну самовіддану працю.
Люди старшого покоління – джерело мудрості. Ваш практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція
повинні стати взірцем для підростаючого покоління.
Бажаю вам найголовнішого – міцного здоров’я, безхмарного неба, сил
та наснаги й надалі ділитися своїм життєвим досвідом та дарувати тепло
своїх посмішок. Необ’ємного вам щастя, добра і благополуччя!
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ
підручник арифметики на самокрутки. Дуті цифри у статті — це спритний
трюк. У своїй статті він пише, що загальна площа заасфальтованих доріжок — 1275 квадратних метрів, а
насправді площа дорівнює 2 175 кв.

Казкар Віталик на стадіоні
Чим же не догодили будівельники
Борзовцю? Всім абсолютно, бо очевидно замовлення було «мочити» і фірму, і
міську владу. Спочатку Віталій крутив
тему: на яку відстань вивозили грунт з
«дорожнього корита»? Йому пояснили:
частину — за стадіон, а частину — на
укріплення берега у яхт-клубі. А він понаписував свої припущення — нісенітниці.
Тоді Борзовця почали терзати туманні передчуття того, що товщина
суміші у кориті і асфальтового шару
не відповідають проекту. З цього приводу скажу наступне: коли робота була
у розпалі, Віталію, який живе поряд зі
стадіоном, варто було спуститися із
квартири з рулеткою чи лінійкою і заміряти шар асфальту. Не прийшов жодного разу.
Знаючи, що подібних Борзовцю
правдоборців буде не один, ми щодня
контролювали роботу будівельників,
знімали все на відео, на об’єкті постійно перебував представник авторського нагляду, про що свідчать записи
у журналі. Але Борзовець, мов Олександр Македонський: «Прийшов — побачив — звинуватив».
Взагалі, з математикою у «детектива» Борзовця є проблеми. Відкидаю думку, що Віталій у школі пустив

м. Що це, помилка? Випадковість? Не
думаю. Цифра зручна для маніпуляцій
і шулерства. Занизив цифру — і звинувачуй у великих витратах.
Далі ще комічніше. «Універсальний
спеціаліст» Борзовець вирішив поцікавитися розцінками на подібні роботи
у інших фірмах. Знайшов у Інтернеті
будівельну компанію «Гермес», застарілі розцінки, погомонів з кимось по
телефону і зробив відкриття — ціни у
ТОВ «Житлошляхбуд» — завищені. Ось
який господарник Віталій Володимирович! Тільки чомусь він не спитав у «Гермеса», чи могли б вони за ті гроші виконати роботу у Вишгороді. В Інтернеті,
як і на паркані, пишуть одне, а на ділі —
зовсім інше. Але свого Борзовець досяг — посіяв людям зерна недовіри і
сумніву. Що і треба було замовникам
публікації.
Про замовний зміст газети Борзовця можна здогадатися, як він старанно
розмазує на двох сторінках колишнього заступника голови «Укравтодору»
В. О. Сущенка. Накопав з Інтернету
все, що міг: де хата, ділянки, квартири, машини, зарплата. Прокачав у анфас і профіль топ-чиновника, вивернув
і посмакував усім, хіба що коханки не
знайшов. Припущення з цього при-

воду одне — триває гризня за пиріг у
вигляді будівництва доріг і автострад.
Це десятки мільйонів гривень. У цій
мишиній метушні деякі крихти з пирога
можуть перепасти і представникам засобів масової інформації, які тримають
ніс за вітром.
На «детективне» розслідування Віталія Борзовця можна було б не звертати увагу — наскільки комічним воно
виглядає. Але ж цей «добродій» розкидає свою газетку по всіх кутках і дехто
з людей купується на цю замовну чорнуху. А цього не повинно бути, бо двох
правд не буває.

Вадим ОВДІЙ,
директор проектної
організації ТОВ «ПБК Дортранс»
Відверто кажучи, неприємно здивований публікацією В. Борзовця. Негоже
писати про те, чого не знаєш.
Як спеціаліст, можу сказати наступне: об’єкт будівництва «Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону
«Енергетик» пройшов державну експертизу. Всі цифри, всі позиції перевірені сертифікованими експертами.
Проект відповідає всім нормам ДБН.
Змін до проекту не було. За ходом будівництва здійснювався авторський і
технічний нагляд. Це персональна відповідальність. Для чого ж наводити
тінь на пліт?
Щодо низьких цін у будівельній
компанії «Гермес» — це нісенітниця, бо
таких сьогодні не існує. Хтось мабуть
пожартував над паном Борзовцем. А
взагалі, автору публікації не завадило
б повчитися коректності і заодно порядності.
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З Днем працівників освіти!
Немає завдання більш благородного, аніж давати людям
знання, готувати їх до життя в суспільстві. Адже найважливіша професія на землі, найвідповідальніша і найнеобхідніша
– Вчитель. Всім, що є основами цивілізації, ми зобов’язані людям, які можуть донести знання до своїх учнів.
Дорогі вчителі! Прийміть щирі вітання з професійним святом!
У цей святковий день від усього серця бажаю вам доброго здоров’я, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у всіх

справах і починаннях!
Нехай світло, яке ви несете своїм учням, запалює зірки і
яскраво осяває життєвий шлях, а ваша доброта повертається
до вас сторицею.
Нехай ваші будні знаменуються успіхами та гучними перемогами.
Низький уклін ветеранам педагогічної праці. Міцного вам
здоров’я, родинного тепла, радості від ваших дорослих учнів.
Миру – нам усім!

Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ
Щиро вітаємо з професійним
святом колектив Вишгородського
ДНЗ «Золотий ключик».
Бажаємо нових професійних досягнень і глибокої поваги. Нехай світлі почуття зігрівають ваші серця, а
доля буде щедрою на добро.
Шлемо вам низький уклін –
За любов, старання,
За цей другий рідний дім
І гарне виховання.
Батьки вихованців
ДНЗ «Золотий ключик»

З днем народження, рідний Вишгороде!
Тільки уявити, тобі виповнюється 1071 рік, а ти все такий же юний, сучасний та
енергійний! Кожен із нас любить тебе, пишається твоєю історією, прагне для тебе
щасливого майбутнього! Рости і процвітай, наше улюблене місто!
У День народження Вишгорода зичу вам, земляки, миру, добра і родинного
затишку, Божого благословіння і покровительства захисників Вишгорода, перших наших святих Бориса й Гліба.
Нехай щастя, любов і достаток живуть у кожному куточку нашого міста, в кожній родині, об’єднуючи всіх нас у згуртовану громаду.
З Днем народження, рідний Вишгороде!
З Днем міста, шановні вишгородці!
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

З Днем міста!
Шановні вишгородці!
День міста — це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав
колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом,
традиціями і славною історією.
Дякую всім мешканцям Вишгорода, які небайдужі до долі рідного міста, а особливо — представникам старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто пройшов війну, голод і розруху, але не
зламався, не втратив віри, а показав приклад безкорисного служіння малій Батьківщині, змінюючи своєю працею кожен день життя
на краще.
Вітаю також молоде покоління, яке визначатиме долю нашого міста в майбутньому. Дуже хочеться бачити нашу молодь цілеспрямованою, здоровою, перспективною, освіченою, з активною життєвою позицією.
Нехай процвітає наше улюблене місто! Нехай щастя, любов і достаток живуть на кожній його
вулиці, у кожному домі, в кожній родині.
З повагою
заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

Шановні працівники освітніх закладів,
ветерани педагогічної праці!
Вітаю вас з чудовим святом – Днем вчителя!
Все життя ми з теплом і вдячністю пам’ятаємо
своїх учителів – уважних і вимогливих, добрих і щирих, які допомагали нам осягати знання і життєву мудрість.
Своєю щоденною працею ви визначаєте долю багатьох поколінь. Своїм талантом і майстерністю – запалюєте серця учнів.
Ви завжди перебуваєте в центрі суспільного життя, освоюєте нові програми і сучасні методи навчання.
Щиро бажаю вам нових творчих досягнень, впевненості у своїх силах, здоров’я та благополуччя! І нехай посмішки дітей – найголовніша нагорода за ваш
благородний труд – супроводжують вас на всьому
життєвого шляху!
Заступник міського голови Трохим ІВАНОВ

По справах твоїх оцінять тебе!
Юрій ЮРКЕВИЧ,
мешканець будинку на вул. Симоненка, 2
«Затопило, затопило!» — жіночий крик о 5-й
ранку розбудив мешканців будинку Симоненка, 2. Вода лилася нестримним бурхливим потоком прямо в третій під’їзд, витікаючи біля
ліфтової шахти з дев’ятого на перший поверх
по східцях. Причиною потопу виявилася забита сміттям труба, яка не давала стікати воді з
даху…
Ситуацію вирішили швидко — трубу замінили силами комунальників міста та завдяки швидкій реакції Тетяни Бражнікової, що опікується домом.
Інша ситуація в будинку кількома роками раніше — вода з даху взагалі затопила помешкання на
дев’ятому та восьмому поверхах другого під’їзду, а
в четвертому — після чергового потопу — зникла назавжди електроенергія в одній із кімнат дев’ятого
поверху. Без централізованого постачання електроенергії в кімнаті мешканці жили роками, не поновлюючи її прокладання через зіпсований дах. Користувались подовжувачами з інших кімнат, побоюючись
повторення замикання.
Дах потребував капітального ремонту. І його зробили за сприяння депутата. Звісно, були доробки,
але зараз головна ціль досягнута — дах у доброму
стані, а протікань у квартири немає.
Отже, багатоповерховий будинок старішає і потребує спільного піклування як мешканців так і депутата. Тож добре, коли ми говоримо спільною мовою!
Олена Малощук,
мешканка будинку
Нас заливало водою з даху.
Ситуація була гірше, ніж в усіх —
в одній із кімнат нашої квартири
після чергового дощу замкнуло
так, що вона залишилась без
електроенергії. Виправити ситуацію допомогли загальні будинкові збори, де мешканці висловили бажання новому депутату
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Тетяні Бражніковій допомогти зробити капітальний
ремонт даху. Через чотири місяці дах, за колективного звернення та сприяння депутата, був відремонтований, і після двох поточних прочисток стічних труб
добре виконує свої функції. Тепер вода не затікає.
Юрій Пироженко,
мешканець будинку
Дуже часто ми разом із сином — учасники дорожнього
руху на велосипедах. Частину
маршруту долаємо як пішоходи
— через переходи, по зебрах. Не
скрізь вони у місті були встановлені. Не було їх і між парком «Галявина казок» та продуктовим
магазином, який люди називають «магазин під горіхом».
Півтора місяці тому висловив бажання, щоб цей
перехід мав вертикальні знаки «пішохідний перехід». Результат: прохання враховано — знаки встановлено. Тепер важливо, щоб вони добре проглядалися та не закривалися гілками дерев. Дякую, це
приємно, коли тебе чують.
Михайло Луцик,
мешканець будинку
Хто б міг подумати, що у
квартирі на 9-му поверсі може
тріснути каналізаційна стічна
труба? Довгий час про цю проблему мовчав, але на чергових
зборах запросив депутата Тетяну Бражнікову до помешкання.
Після цього без зволікань, без
заяв, а по факту потреби трубу
зрізали та замінили на пластикову. Зник запах. Дякую за допомогу та турботу, це важливо для літніх
людей!
Юрій Юркевич,
мешканець будинку
Ціную Тетяну Олексіївну за її добрі справи. Назву

кілька, хоча їх — десятки. Ось,
наприклад, перша. Вона вразила мене назавжди! Якось Бражнікова дзвонить до мешканців
нашого будинку на Симоненка,
2 та шукає людину — також
мешканку цього будинку. З розмови стає зрозуміло, що їй біля
80 років, а розшукує її подружка, яка прийшла на прийом до
депутата і повідомила, що не
бачила жінку вже кілька днів. І, уявіть собі: депутат,
секретар ради міста взялася шукати людину, а не
відмахнулася, мовляв — зверніться в поліцію!
Без жодного прямого контакту, через третіх осіб,
були обдзвонені ветеранська організація, хор, навіть
знайшли телефон сусідки по дачі… Пошуки тривали годину двадцять хвилин. Чи знайшли стареньку?
Так. Прямим дзвінком у районну лікарню.
Друга справа. Парк «Галявина казок». Трава там
була тільки в перший рік після закладання, в подальші роки вже в червні вона перетворювалася на пожовклий пустир — все випалювалось сонцем. Парк
площею пів гектара, там бігають діти, відпочивають
пенсіонери з будинків, що поряд. І всі хочуть зелені
та чистого повітря.
Запитав, чи може бути полив у парку? Результат:
через три місяці прокладено автоматичний полив.
Подивіться тепер на галявину! Підсіяна конюшинка,
парк зелений — це ж просто диво!
Ще одна справа, що особливо приємно, — щосуботи – ранкова зарядка на «Галявині казок». Це той
власний приклад, коли у свій вихідний Тетяна залучає дітей до правильних та корисних звичок, подаючи власний приклад.
Ще одне — оперативне вивезення сміття мешканців будинку. Після повернення всіх із відпусток,
на початку вересня, сміття побільшало, але графік
його вивезення залишався літній. Достатньо було
один раз озвучити проблему, як його переналаштовано на більший об’єм утилізації.
Звісно, справ багато і часто все не встигнути. Але
у Тетяни Бражнікової велике завзяття, добре серце і
бажання бути корисною людям. І це допомагає долати будь-які проблеми і вирішувати питання її виборців.
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П ОН ЕД І ЛО К, 2 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 Т/с «Свати
- 4»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Грошi»
23:15 «Танцi з зiрками»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 Д/с «Садовi скарби»
12:25, 22:15 Д/с
«Супервiдчуття»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:25 Радiо. День
13:50 Перша шпальта
14:50, 15:30, 17:35, 23:20
Свiт он лайн

16:50 Хто в домi хазяїн?
17:15 Вiкно в Америку
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19:35 Д/ф «Срiбна Земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
21:50 Новини. Спорт
23:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00, 15:30 Т/с «Осiння
мелодiя кохання»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.

«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00
«Деталi» 16:00, 23:00
Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Ехо
України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
12:25 Панянка-селянка
13:25, 16:50, 19:55
Країна У
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 00:00 Танька i

Володька
18:55, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
21:25 Одного разу в Одесi
22:00 Казки У Кiно
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
08:30 «Все буде смачно!»
09:25 Х/ф «Сестронька»
11:20 Х/ф «Лабiринти
кохання»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
6:50 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
09:55, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:50 «Страх у твоєму
домi»
13:30 «Нашi»
14:15 «2 кiнськi сили»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:05 Т/с «Темнi
лабiринти минулого»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 8»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Х/ф «Макс Пейн»
09:50 Х/ф «Залiзна
людина 2»
12:20 Х/ф «Залiзна
людина 3»
15:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
21:50 Х/ф «Якось у
Вегасi»
23:50 Х/ф «Кодекс
злодiя»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Дика Бразилiя

12:10 Шосте вiдчуття
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
18:00 Грами та карати
19:50 Iсторiя
кримiналiстики
22:40 Незвичайна наука
00:30 Ризиковане життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00 «Навколо М»
22:00 Х/ф «Весiльний
переполох»
00:00 Х/ф «А ось i вона»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 14:00, 22:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
11:10, 12:25 Х/ф
«Продається кiшка»

16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Я - охоронець»
00:35 Т/с «Кохання за
законом»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05, 13:20, 16:10 Т/с
«Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:30 Свобода слова
00:55 Т/с «Динотопiя.
Новi пригоди»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
15:00 Х/ф «На
межi»
17:25 «Загублений свiт»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:35 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
23:15 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»

В I В Т ОРОК, 3 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Життя без обману
2017»
23:15 Джанкарло
Еспозiто у драмi «Робiть
вашi ставки!»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Д/с «Бог в Америцi»
09:00, 22:45 Д/с
«Супервiдчуття»
09:30 Д/ф «Срiбна Земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00

Новини
13:10, 14:25 Радiо. День
15:15 Фольк-music
16:40 М/с «Книга
джунглiв»
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
20:25 Нашi грошi
22:15 Складна Розмова
23:30 Д/с
«Латиноамериканська
музика»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце

злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00
«Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Ехо
України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 16:50, 19:55
Країна У

14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 00:00 Танька i
Володька
18:55, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
21:25 Одного разу в Одесi
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:50, 15:25 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:45 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:05 «Один за всiх»
НТН
6:00 Х/ф «Доля людини»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 8»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Доктор
Блейк»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

18:00, 22:40 Незвичайна
наука
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Iсторiя
кримiналiстики
00:30 Гордiсть України

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Зiрки пiд гiпнозом

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Прокляття
скiфських курганiв
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с «Я
- охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Кохання за
законом»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 13:20 Х/ф
«Придурки»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Скетч-шоу «На
трьох»
14:15, 16:10 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
16:40, 22:30 Т/с «Балада
про бомбера»
17:30, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:35 Х/ф «Тремтiння
землi-4. Легенда
починається»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу

07:50 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон
держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
15:45 Т/с «Схватка»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:35 Х/ф «Телефонна
будка»
23:15 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку»

С ЕРЕ Д А, 4 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00, 23:30 «Мiняю
жiнку - 12»
UA:ПЕРШИЙ
7:50 Вiд першої особи
08:15, 14:50, 16:30, 23:15
Свiт он лайн
08:20 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:25 Радiо. День

13:50 Нашi грошi
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Культурна афiша
здорової людини
19:25 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
23:30 Д/с
«Латиноамериканська
музика»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце

злочину»
ПРЯМИЙ
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00
«Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Ехо
України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 00:00 Танька i
Володька
18:55, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
21:25 Одного разу в Одесi
22:00 Казки У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
09:45 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:05 «Один за всiх»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрковi яйця

НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 8»

МЕГА
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00 Вуличнi
мавпи
11:20 Африка: стихiя води
12:10, 19:50 Iсторiя
кримiналiстики
14:10 Мiстична Україна

10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00
«Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Ехо
України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя» з
22:00 «Пiдсумки»

пiд Полтавою
21:25 Одного разу в Одесi
22:00 Казки У
23:00 Розсмiши комiка

15:30 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
7:00, 15:25 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
23:45 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрковi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Суперiнтуїцiя

ТЕТ
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Вiльям i Кейт»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 16:50, 19:55
Країна У
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 00:00 Танька i
Володька
18:55, 20:55 Одного разу

НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Шiсть лебедiв»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 16:50, 19:55
Країна У
14:25 Готель Галiцiя

15:10 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
18:00, 22:40 Незвичайна
наука
23:40 Новi технологiї
вiйни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:35 «У центрi
уваги»
18:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с «Я
- охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Кохання за
законом»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф
«Тремтiння землi-4.
Легенда починається»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Скетч-шоу «На
трьох»
14:10, 16:10 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
16:35, 22:35 Т/с «Балада
про бомбера»
17:25, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «Тремтiння
землi-5. Кровна рiдня»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу

09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Телефонна
будка»
15:35 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:30 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
23:40 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку 2: Кривавi грошi
Техасу»

Ч ЕТ В Е Р, 5 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
8:20 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:25 Радiо. День
13:50 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
16:40 М/с «Книга
джунглiв»
17:10 Д/с «Порятунок

ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:25 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Д/с «Супервiдчуття»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,

МЕГА
07:20, 13:10 Правила
життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Iсторiя
кримiналiстики
14:10 Мiстична Україна
16:00 Скарби зi звалища
18:00 Життя пiсля людей
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Таємницi

кримiнального свiту
20:50 Скарби з горища
22:40 Грами та карати
23:40 Новi технологiї
вiйни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «Беверлi-

Хiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я
- охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Кохання за
законом»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:20 Х/ф
«Тремтiння землi-5.
Кровна рiдня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Скетч-шоу «На
трьох»
14:10, 16:10 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
16:35, 22:35 Т/с «Балада
про бомбера»
17:30, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф «Горець»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу

09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
15:40 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:35 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
23:25 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-3: Дочка ката»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 3»
22:20 «Iгри приколiв»
23:15 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
8:15, 14:50, 16:30 Свiт
он лайн
08:20 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:25 Радiо. День
16:40 М/с «Книга
джунглiв»
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня

18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:45 Як дивитися кiно
23:20 Д/ф «Рiднi»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:15, 05:30 Зiрковий
шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Косово - Україна
00:10 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,

13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00
«Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Ехо
України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»

20:00 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
21:50 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»
СТБ
7:40 Х/ф «Кохання на два
полюси»
09:35 Х/ф «Дурна кров»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
23:25 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Потрiйнi
неприємностi»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 16:50 Країна У
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:50, 00:00 Танька i
Володька
19:00 Одного разу пiд
Полтавою

НТН
6:10 Х/ф «Товариш
генерал»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:30 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
7:44 Kids Time
07:45, 22:40 Половинки
11:50, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:10, 19:00 Топ-модель
по-українськи
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00 Вуличнi
мавпи
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Iсторiя
кримiналiстики
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Новi
технологiї вiйни
16:00 Скарби з горища
18:00 Незвичайна наука

19:50 Таємницi
кримiнального свiту
20:50 Скарби зi звалища
22:40 Життя пiсля людей
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20, 01:20
«Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «Беверлi-

Хiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00 «Навколо М»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»

23:55 Х/ф «Без
особливого ризику»

ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25 Т/с «Я охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «З життя
начальника карного
розшуку»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 13:20 Х/ф «Горець»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
15:00, 16:10 Т/с «На
безiменнiй висотi»
16:35 Т/с «Балада про
бомбера»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Дизель-шоу
00:00 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час

бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
15:40 Т/с «Схватка»
19:10 Х/ф «Швидкiсть»
21:35 Х/ф «Швидкiсть 2:
Круїз пiд контролем»
23:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА , 7 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману
2017»
11:15, 23:10 «Свiтське
життя»
12:15 Т/с «Субота»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Мультибарбара»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Д/с «Бог в Америцi»
08:20 М/с «Чорний пiрат»
09:40 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
11:00 Фольк-music. Дiти
12:45 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
14:40 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
16:45 Х/ф «Червоний

колiр Бразилiї»
20:30 Д/ф «Христина.
Кримське соло»
21:00 Новини
21:35 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
23:30 Д/с «Нью-Йорк»
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «Вiкно
життя 2»
17:10, 19:40 Т/с
«Всупереч усьому»
22:00 Х/ф «Олександра»
00:00 Т/с «Герократiя»
ПРЯМИЙ
9:00 «Золотий гусак. На
виїздi»
09:45, 10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45, 18:45, 19:45
«Репортер». Новини
10:00 Концерт
11:00, 13:00, 16:00

«Територiя позитиву»
12:00 «Пiдсумки»
14:00 «Ехо України»
15:00 «Золотий гусак»
NEW
17:00 Кримiнал
19:00 «Очi в очi»
20:00 «Мiсто S»
21:00 «Пiдсумки»
23:00 «Свiтськi хронiки»

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Сюрприз,
сюрприз!»
13:10 «Зваженi та
щасливi - 7»
16:10 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:20 Х/ф «Шiсть
лебедiв»
13:00 М/ф «Принц
Єгипту»
14:30 Рятiвники
18:00 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
19:40 Танька i Володька
00:00 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59 Kids Time
07:00 Т/с «Татусевi
дочки»
09:50 Ревiзор
12:40 Зiрки пiд гiпнозом
14:40 Зiрковi яйця
16:40 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
18:45 Х/ф «Тор»
21:00 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
23:10 Х/ф «Кодекс
злодiя»

НТН
7:10 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:30 «Крутi 90-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
21:20 Х/ф «Нiчна варта»
23:35 Х/ф «Ганмен»

МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
09:40 Новi технологiї
вiйни
11:50, 21:00 Коди:
державна зрада,
шпигунство та заговори
14:40 Вуличнi мавпи
15:40 Велика пустеля
23:40 Паранормальний

14:00 Рятiвники
18:00 Країна У
22:50 Танька i Володька

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Топ-модель поукраїнськи
09:50 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
11:50 Х/ф «Макс Пейн»
14:00 Х/ф «Тор»
16:10 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
18:20 Х/ф «Перший
месник»
21:00 Х/ф «Перший
месник: Iнша вiйна»
23:50 Х/ф «Якось у
Вегасi»

свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:20 «Мультляндiя»
15:30 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 «Служба порятунку»
17:50 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Ледi Л»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:40 М/ф «Нiко 2»
11:00 Х/ф «Бунтарка»
13:00 «Ух ти show»

14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
00:00 Х/ф «Дiтороднi»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Два Федори»
08:00 Х/ф «Пiчкилавочки»
10:00 Док. проект
«Василь Шукшин.
Самородок»
11:00 Х/ф «Калина
червона»
13:10 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
16:20 Т/с «Тiльки про
кохання»
20:00 «Подробицi»
20:30 Творчий вечiр
Валерiя Леонтьєва
23:15 Х/ф «Осiннi
турботи»
ICTV
7:05 Дивитись усiм!
08:05 Без гальм
08:30 Краще не

повторюй!
09:05 М i Ж
09:30 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:50 Комiк на мiльйон
16:25 Х/ф «Термiнатор»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-2.
Судний день»
23:25 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
10:40 Сучасний фермер
11:05 П’ятий поверх
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Феєрiя мандрiв
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина
часу
21:00 Велика
полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
08:00, 09:00 «Цiлком
таємно»
09:35, 00:00 «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
18:40 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
20:30 Х/ф «Погоня»
22:00 Х/ф «Хижак»

Н ЕДIЛЯ , 8 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
13:00, 14:00, 15:00, 16:05
Т/с «Свати - 4»
17:05 «Лiга смiху 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:20 «Iгри приколiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:05 Д/с «Садовi
скарби»
06:30 Д/с «Бог в Америцi»
07:30, 07:45, 08:15, 09:30,
16:20, 20:45, 23:20 Свiт
он лайн

10:55 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
13:00 Як дивитися кiно
13:30 Фольк-music.Дiти
14:20 Фольк-music
15:30 Перший на селi
16:25 Т/с «Гранд готель»
21:00 Новини
22:15 Д/с «Супервiдчуття»
ТРК «УКРАїНА»
07:40 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Олександра»
11:20 Т/с «Всупереч
усьому»
15:15 Х/ф «Хочу замiж»
17:15, 20:00 Т/с «Будинок
на холодному ключi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:15 Т/с «Сонячне
затемнення»
ПРЯМИЙ
9:00 «Пiдсумки»

09:45, 10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45 «Репортер».
Новини
10:00 «Очi в очi»
11:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Територiя позитиву»
12:00 «Золотий гусак»
NEW
14:00 «Закрита зона»
15:00, 20:00 «Кисельов.
Авторське»
17:00 «Свiтськi хронiки»
18:00 Концерт
21:00 Кримiнал
23:00 «Ехо України»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:55 М/ф «Принц
Єгипту»
12:25 Х/ф «Потрiйнi
неприємностi»

Терміново потрібні ПРОДАВЦІ
ПРОДУКТОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ
на павільйони в м. Вишгороді.
Тел: (096) 33-44-845
Виробниче підприємство запрошує на роботу
роздільників брухту та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи: м. Вишгород (Карат), графік
роботи — пн-пт, з/п від — 7 000 грн (на руки).
Тел: (04596) 25-271, 25-272
«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА
та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку
№10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

СТБ
08:55 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на
Майданi»
12:05 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:30 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
6:30 Т/с «Бухта страху»
13:00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
14:45 «Легенди карного
розшуку»
15:50 «Склад злочину»
17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Право на
помилування»
22:40 Х/ф «Нiчна варта»

МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
09:40 Новi технологiї
вiйни
11:50, 21:00 Коди:
державна зрада,
шпигунство та заговори

14:40 Вуличнi мавпи
15:40 Велика пустеля
16:40 Африка: стихiя води
17:30 У пошуках краси
23:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Паспортний стiл»
14:40 «Мультляндiя»
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:35 «Якiсне життя»
16:05 Х/ф «Ледi Л»
18:05 Х/ф «Клятва
кохання»
21:005 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Лють»

кохання»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Любка»

23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
08:45 «Ух ти show»
09:50 Х/ф «Бунтарка»
11:50 М/ф «Нiко 2»
13:10, 21:50 «Орел i
Решка. На краю свiту»
20:00 Х/ф «Цей
незручний момент»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Творчий вечiр
Валерiя Леонтьєва
14:20 Т/с «Тiльки про

Заводу з виготовлення ліфтів
«Карат-Ліфткомплект»
на постійну роботу терміново потрібні:

— водій автобуса ПАЗ-4234
(місце проживання водія бажано:
смт Димер, с. Глібівка, с. Козаровичі);

— токарі;
— фрезерувальники.
Заробітна плата — за домовленістю + соцпакет
(безкоштовне харчування).
Звертатись за адресою: м. Вишгород, пр. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457,
(050) 698-30-52 — відділ кадрів
Запрошуємо на роботу на виробництво у м. Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо, з/п – від 6 000 грн на місяць (офіційне працевлаштування).
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

ICTV
7:30 Т/с «Вiддiл 44»
10:25 Х/ф «Термiнатор»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Термiнатор-2.
Судний день»
16:00 Дизель-шоу
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Комiк на мiльйон
22:15 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
00:30 Х/ф «Хулiгани»
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, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин

08:30 Феєрiя мандрiв
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Час iнтерв’ю
15:15 П’ятий поверх
20:05 Машина часу
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
09:45 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:45 Х/ф «Швидкiсть»
15:00 Х/ф «Швидкiсть 2:
Круїз пiд контролем»
17:30 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
19:30 Х/ф «Хижаки»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 216:
Тонi Фергюсон vs Кевiн
Лi. Трансляцiя з ЛасВегаса (США)»

Продам 1-кімнатну квартиру у Вишгороді. Заг. пл. — 30 м2, балкон —
2,7 м2. 2-й поверх. Ціна договірна.
Тел: (067) 199-86-40
Вважати недійсною втрачену книгу
доходів та витрат, видану Вишгородською ОДПІ ТУ ДФС у Київській
обл. на ім’я Катерини Валеріївни
ГУВЖИНСЬКОЇ
Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда, серія ААГ № 141476,
видане УСЗН Вишгородської РДА на
ім’я Романа Яковича РЕЙХА
9 жовтня 2017 р. ТОВ «ГЕОЕКСПЕРТ
ГРУП» проводитиме встановлення
меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і
споруд в с. Хотянівка, по вул. Садовій, 3 гр. Герасимчук Ю. В. (0,1550
га) та Нагога Л. О. (0,0868 га).

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Здаю в оренду у м. Вишгороді
павільйон цегляний, 8 м. кв.
Розташований на автобусній зупинці.
Є охорона, електроенергія і всі комунікації.
Тел: 067-740-9330
Комунальне підприємство «Вишгородська центральна
районна аптека №23» запрошує на роботу фармацевта
нічної зміни Аптечного пункту №1, розташованого у Вишгородській ЦРЛ за адресою: вул. Кургузова,1. Розглядаємо
пропозиції від фармацевтів, провізорів, студентів медичних
закладів та медичних спеціалістів пенсійного віку. Розмір
заробітної плати, графік та умови обговорюються на співбесіді. Працевлаштування — офіційне. Контактні телефони:
04596-5-44-50, 067-752-52-70. Телефонуйте, будемо раді
прийняти вас до нашого колективу.

Продаємо дрова, сухі. Дубові, різних порід.
Тел: (068) 887-40-69
Запрошуємо на
позицію СЕКРЕТАРЯ
РЕЦЕПЦІЇ.
Вимоги: впевнений
користувач ПК,
оргтехніки; знання
основних офісних
програм та основ
діловодства.
Тел: (067) 676-51-05
Вишгородське міське комунальне
підприємство
«Водоканал» запрошує на
роботу чоловіків за спеціальностями:
— слюсар аварійновідновлювальних робіт;
— інженер виробничотехнічного відділу;
— електромонтер;
— слюсар КВП і А;
— водій категорії В, С.
Довідки за тел:
(04596) 23-354

Âèøãîðîä

В садочок
на постійну
роботу
запрошуємо
працівника кухні.
Висока
заробітна плата.
Тел: 067-527-22-07
Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня на постійну роботу потрібні УЧНІ
МАШИНІСТА ЕКСКАВАТОРА. Чоловіки до 50 років.
З/п – від 5 000 грн.
Тел: (067) 450-39-25
Монтажному підприємству
потрібні СЛЮСАРІ,
МОНТАЖНИКИ,
ЗВАРНИКИ,
ПІДСОБНИКИ.
З/п — від 8 тис. грн.
Контактна особа Дана,
тел: (044) 566-17-89,
(050) 385-43-30,
(067) 408-82-92

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

До відома жителів Вишгородського району!
Для покращення надання невідкладної медичної допомоги оперативного реагування
медичної служби пунктів невідкладної допомоги м. Вишгорода та смт Димера, адміністрацією КЗ «Вишгородський РЦПМСД» введені нові телефонні лінії:
Вишгородська невідкладна допомога: (096)190-22-03;
Димерська невідкладна допомога: (096)190-23-80.
Просимо жителів Вишгородського району звертатись за зазначеними телефонами.
Адміністрація КЗ «Вишгородська РЦПМСД»
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Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друкуються на пла тній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

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

