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Благоустрій

Доки погожа пора — ремонтні роботи триватимуть

У міськвиконкомі

ту будинків. Нещодавно ми відремонтували дахи на
будинках №№ 1, 5 по пр-кту Мазепи, на будинках
№№ 5, 7 по вул. Хмельницького з’явилися нові труби для ливневих стоків із покрівель. До речі, минулого тижня саме у будинку № 5 трапилася серйозна
аварія на трубопроводі холодної води. Свого часу
цю трубу винесли з-під будинку на вулицю. Кинулися її ремонтувати — живого місця немає. Не те що
заварити її чи хомут одягти — в руках розсипалася.
Тому було вирішено укласти нову пластикову трубу
до всіх під’їздів і під’єднати її до стояків. Роботи проводилися і у вихідні. Для мешканців ми встановили
машину з технічною водою, а з будинку № 3 вивели кран із питною водою, але, звісно, незручностей
людям у ці дні було багато. На наступному тижні ми
розпочнемо засипати траншеї так, щоб не зламати
труби, а далі – асфальтування.
У ці дні було відремонтовано дорогу до бювету
по вул. Шкільній. На наступному тижні розпочнемо
ямковий ремонт центральних вулиць, щоб зимові
дороги були без щербин і вибоїн.
Гадаю, що ми встигнемо замінити й вікна у школі
«Надія». На жаль, громіздка процедура отримання
позитивного висновку не дозволила нам зробити це
раніше. Щось подібне було і з ремонтом навісів на
майданчиках дитсадків «Золотий ключик» і «Чебурашка». Але підрядники нас запевнили, що роботи
завершать своєчасно.
Доки серйозно не задощило, комунальники інтенсивно вивозять листя і негабаритне сміття: старі
меблі, вікна, двері. Водночас триває й санітарне видалення аварійних дерев, сухостоїв, продовжується
кронування інших. Дуже хочеться, щоб погожа пора
ще потрималася хоча б декілька тижнів. Тоді ми
зможемо реалізувати багато чого із задуманого.

Будуватимуть нові зупинки

Влас. інф.
16 листопада відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради.
Розглянуто блок житлових питань, опікунства,
упорядкування рекламних носіїв, визначення виконавців житлово-комунальних послуг, видалення зелених насаджень, погоджено місця розташування тимчасових споруд, розглянуто проекти
технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення.
Члени виконкому, розглянувши звернення

громадян, доручили комунальникам облаштувати
автобусну зупинку по проспекту Шевченка (між
будинками №№ 7, 9), а ТОВ «Велесдобробут»
надали дозвіл на будівництво зупинки по вул.
Ватутіна. Були затверджені умови договору про
пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури міста з ПП «Медведь Авто Транс», іншому
підприємцю — М. М. Калінкіну надано дозвіл на
проектування будівництва автодороги для обслуговування житлового будинку по вул. Шолуденка.
Розглянуто також питання про виділення коштів на лікування малозабезпеченим громадянам.

Читайте на сайті газети:
Виставка «Від Майдану до АТО»
в музеї «Битва за Київ у 1943 р.»
Легенди Вишгородщини:
Збираємо перлини народної мудрості
«ІГРИ РОЗУМУ» у «Дивосвіті»
Операція «Трикстер»
Фіскальна служба консультує
аФішка
У День Гідності та Свободи 21 листопада о 10:00 – покладання
квітів до інформаційного стенду подій Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на пл. Шевченка, покладання квітів до могил воїнів, які загинули в зоні проведення АТО, та
меморіальної дошки Героя Небесної Сотні Ігоря Пехенька
У зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в
Україні, 25 листопада о 15:45 – Всеукраїнська акція «Запали
свічку» біля пам’ятного знаку св. страстотерпцям Борису та Глібу
на пл. Шевченка
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Друга декада листопада з відносно помірною
погодою сприяла плановим роботам на теренах
комунального господарства міста. Що вдалося
зробити за цей період — редакції розповів міський голова Олексій МОМОТ:
— Дійсно, погода дає можливість до першого снігу зробити ще низку запланованих заходів.
Нещодавно ми закінчили капітальний ремонт мощення навколо будинку № 2 по вул. Дніпровській.
Найближчим часом подібні роботи виконаємо ще
навколо десяти будинків.
Триває й інтенсивна підготовка до зимової негоди — ожеледиці і снігопадів. Вже завершилася
процедура закупки піску і солі. Із трьох спеціальних
машин дві вже переобладнані із самоскидів на розкидувачі суміші, третя теж незабаром буде готова.
На жаль, я сказав би, драматична ситуація склалася навколо будівництва громадського туалету по
вул. Дніпровській. Місто розробило його проект,
отримали позитивну оцінку, бо він задуманий за
європейськими стандартами, але мешканці навколишніх будинків висловилися проти побудови цього
об’єкту.
Ми поважаємо думку людей, якою б вона не
була, тому вирішено не розпочинати будівництво.
Тепер будемо вносити зміни до проекту і шукати
нове місце. Потреба у громадському туалеті — велика. Якщо я не помиляюся, у радянські часи розрахунок був: на 10 тисяч населення — один туалет. У
Вишгороді зараз проживає близько 40 тис. чоловік.
Це і зареєстровані громадяни, і наймачі квартир. А
туалетів усього два: біля пошти і по вул. Шкільній.
Словом, проблема є і її треба усувати, але неодмінно з урахуванням побажань жителів міста.
Але повернемося до комунальних робіт із ремон-
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17 листопада – День студента

Студентські роки – це незабутній час веселощів та пригод. Досвід та спогади, що породжують роки, проведені в стінах alma mater,
зберігаються в серцях та думках протягом
усього життя.
Час у вищих навчальних закладах заворожує калейдоскопом подій, друзів, любові та
перемог. Нерідко це буває складно, але ті, хто
пройшли через усі сесії, здачу дипломів та завдання, мають колосальний досвід у вирішенні
проблем, знаходженні компромісу та досягненні цілей.
Я бажаю всім студентам, щоб ці роки пройшли для них легко. Щоб кожен знайшов ті
сторони свого унікального таланту, які безперечно приведуть до успіху. Ваша молодість – це безцінний дар, що допоможе відкрити будь-які двері. Шануйте своїх викладачів та цінуйте можливості, які дарує вам життя.
Зі святом вас!

25 листопада – День пам’яті жертв голодомору
Сьогодні ми шануємо пам’ять українців, які стали жертвами жорстокого геноциду української нації.
Голодомор 1932-1933 років – чорні сторінки нашої історії. Кожен українець знає, що ця спланована акція знищення нашого народу та придушення національно-визвольного руху повна жахливих, нестерпимих, протиправних дій. І все більше знаходять доказів невиправданого радянського
злочину.
Мало людей, які досі несуть у собі пам’ять тих страшних днів. Але ми
щиро вдячні їм за хоробрість та жагу до життя, що зберігала їх та дозволила жити нам.
Сьогодні ми запалюємо свічки та проводимо хвилину мовчання на
знак того, що ніколи не забудемо ті жертви, на які довелось піти нашим
предкам. Український народ довів, що навіть у такий час ми вистояли та
побороли, але більше ніколи не дозволимо повторитись злочину.
Україна — понад усе!
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

Прес-служба КОДА інформує

Unser Freund Deutschland

Німеччина пропонує «Пакет швидкого запуску»
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови
14 та 15 листопада у Харкові відбулася друга
міжнародна конференція «Міста-побратими. Партнерство з Німеччиною».
У роботі конференції взяв участь Генеральний
консул ФРН в Україні — Вольфган Мюсінгер, керівник
представництва Фонду Конрада Аденауера пан Тім Петері та заступник керівника відділу Міністерства економічної співпраці та розвитку ФРН Ульріх Мальгенбах.
Протягом двох днів у Харківській міській раді ми —
представники міст України — переглянули низку презентацій робіт наших колег за 2017 рік та розпочали обговорення реалізації нових ідей у наступному році.
Основними темами конференції стали: партнерство
з містами України в контексті актуальності співпраці останніх років та «Пакет швидкого запуску Україна
2018» за підтримки ТОВ Engagement Global. Суть цього пакету полягає у створенні підтримки українських та
німецьких територіальних громад за допомогою планування та реалізації проектів, які фінансує федеральне
Міністерство економічної співпраці та розвитку ФРН.
Проекти охоплюють питання охорони довкілля, утилізації відходів, каналізації, водопостачання, енергетики,
управління, освіти, клімату тощо.
Українські міста презентували останні напрацюван-

ня на прикладі співпраці Харків-Нюнберг та поділилися
своїми планами щодо вдосконалення енергозберігаючої системи з німецькими партнерами, обговорили
основні умови співпраці та міграції заради розвитку.
У свою чергу партнери з Німеччини поділилися
основними енергетичними та екологічними тенденціями. Ми, зі свого боку, полегшили процедуру отримання
патентів на використання європейських новинок енергозберігання. Це дає змогу почати впроваджувати їх у
нашому славному місті. У рамках проекту у Вишгороді перебував представник з міста-побратима Айхенау,
який провів аудит декількох соціальних об’єктів, і наразі
ми вже чекаємо позитивної відповіді для подальшої реалізації нових технологій.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Загальна площа – 0,0500 га, ФОП Івасько Я.М., м. Вишгород, вул. Набережна.
Конкурс відбудеться 29 листопада 2017 р. об 11:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок:
(04596) 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а
також строк виконання робіт із оцінки земельної ділянки подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна документація подається до 10:00 29.11.2017 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
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Київська ОДА підписала договір
про співробітництво з Національною
Академією медичних наук України
13 листопада відбулося урочисте
підписання договору про співробітництво (партнерство) між Київською обласною державною адміністрацією та
Національною Академією медичних
наук України.
Участь у зустрічі взяли голова Київської ОДА Олександр Горган, Президент
Національної Академії медичних наук
України, академік Віталій Цимбалюк,
академік НАМН України, директор ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» Юрій Антипкін, начальник лікувально-організаційного управління НАМН України, доктор медичних
наук, професор Ігор Шкробанець, директор департаменту охорони здоров’я
КОДА Алла Арешкович.
Церемонія підписання договору урочисто розпочалася з вітального слова
голови Київської ОДА Олександра Горгана: «Сьогоднішня подія є надзвичайно
важливою і довгоочікуваною. Це велика
честь для Київщини — мати такого партнера! Співробітництво з Національною
Академією медичних наук України дасть
можливість наблизити науку до практики, а це сприятиме системному реформуванню охорони здоров’я в Київській
області, максимальному наближенню
медичної допомоги до кожного громадянина і підвищенню якості надання медичних послуг населенню Київщини».
За словами О. Горгана, реформа
охорони здоров’я є одним із пріоритетних напрямів державної політики, мета
якої — кардинальне та комплексне реформування цієї сфери, спрямоване на
створення системи охорони здоров’я,
орієнтованої на пацієнта, спроможної
забезпечити медичне обслуговування
всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Тільки спільними зусиллями влади, наукових установ, медичних закладів і громадськості
можливо досягти результатів.
«Сьогодні для того, щоб реалізувати
медичну реформу на рівні Київської області, ми потребуємо постійної роботи з
експертними установами. Тому співробітництво Київської ОДА з Національною Академією медичних наук України,
яка нараховує біля двадцяти тисяч працюючих по всій державі та генерує всю
компетенцію у медичній галузі, є дуже
принциповим», — підкреслив очільник

Вишгород

облдержадміністрації.
«Ми констатуємо дуже тривожну
тенденцію депопуляції мешканців області і боремось за кожне життя, особливо — людини працездатного віку, тому
що соціальне навантаження на працюючих зростає дуже стрімко. Збільшення народжуваності, тривалості життя,
скорочення смертності — це пріоритет
облдержадміністрації, без перебільшення, номер один сьогодні», — наголосив
голова Київської ОДА.
У свою чергу, Президент Національної Академії медичних наук України, академік Віталій Цимбалюк зазначив, що завдяки співпраці між КОДА та
НАМН України жителі Київської області
матимуть можливість отримувати якісну медичну допомогу. Переважна більшість інститутів Академії мають потужні
лікувальні бази, де щорічно надається
висококваліфікована спеціалізована медична допомога (стаціонарна і консультативна) сотням тисяч хворих із різних
регіонів України. Разом із Міністерством
охорони здоров’я України інститути беруть участь в організації спеціалізованої
медичної допомоги в країні.
«Дійсно, ми можемо багато робити:
36 інститутів, абсолютно всі профілі медицини. Вже зараз є перші кроки тісної
співпраці з Інститутом Амосова серцевосудинної хірургії. Якщо з вашою допомогою ми так само будемо співпрацювати
з іншими інститутами, то дійсно жителі
Київської області отримають необхідну якісну медичну допомогу. Адже на
сьогоднішній день Академія медичних
наук має найкращі умови. Ми відкриті
до співпраці», — зазначив Віталій Цимбалюк.

Концептуальні засади «Нової української школи»
Питання втілення у практику Концептуальних засад «Нова українська школа» обговорювали освітяни Київщини на педагогічному
коучингу «Форми і методи навчання молодших
школярів в умовах реалізації Концепції Нової
української школи», співорганізаторами якого
виступили департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та видавництво «Ранок». Захід проходив у рамках IX
Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній
освіті» та VI Міжнародної виставки «WorldEdu»
у Київському Палаці дітей та юнацтва.
Учителі початкової школи Київщини – учасники регіонального експерименту «Розроблення
і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної
освіти» та учителі, які у 2018 році працюватимуть
з першокласниками, разом із колегами з інших

регіонів України, а також управлінці, методисти
активно прилучилися до колективного пошуку
ефективних шляхів творення «Нової школи».

На Київщині розпочалося будівництво
сховища відпрацьованого ядерного палива
9 листопада голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган взяв
участь в урочистому заході з нагоди початку
будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для тривалого
зберігання палива з українських АЕС — Рівненської, Південно-Української та Хмельницької.
Урочиста церемонія символічного підняття
першого кубометра землі на місці майбутнього
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива відбулася поблизу селища Буряківка
Іванківського району.
Під час урочистої церемонії Віце-прем’єрміністр України Володимир Кістіон зазначив, що
за період незалежності це будівництво першого
такого об’єкта. «Цей об’єкт — мільярди коштів, які
залишаться в українському бюджеті, це нові технологічні рішення і потужності, які ми матимемо в
Україні для збереження відпрацьованого ядерного
палива, це серйозні інвестиції в економіку України», — сказав Віце-прем’єр-міністр.
Він також повідомив, що вартість першого
пускового комплексу централізованого сховища,
який буде введено в експлуатацію в 2019 році,
складає близько 500 млн доларів. «Термін окупності капітальних вкладень — не більше двох років», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр.
«Після розпаду СРСР Україна лишилася єдиною країною, яка не вирішила питання зберігання
відпрацьованого ядерного палива, — зазначив Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. – Його відправляли на тимчасове
технологічне зберігання до Росії, щорічно сплачуючи за це 200 млн доларів. Це перший об’єкт, який
розв’яже цю проблему, а зберігання відпрацьованого ядерного палива коштуватиме Україні в 2,5
рази дешевше».
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На важливості будівництва такого сховища наголосила також Посол США в Україні Марі Йованович, адже воно дасть змогу зменшити залежність
від Росії і зекономити значні кошти. «Сполучені
Штати пишаються тим, що ми можемо допомогти
Україні в цьому. Це ще одне свідчення міцних двосторонніх відносин між нашими країнами», — зазначила Марі Йованович.
Централізоване сховище — це автономна
ядерна установка для тривалого (до 100 років)
зберігання відпрацьованого ядерного палива, в
якій буде використовуватися технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням
двобар’єрної системи ізоляції палива від навколишнього середовища завдяки спеціально спроектованим інженерним системам контейнерного
типу. Проектування, виготовлення та постачання
цих систем забезпечить американська компанія
Holtec International, а генеральним підрядником
будівництва є компанія «Укрбудмонтаж». В цілому
проектна місткість сховища — 458 контейнерів, які
зможуть вмістити у собі понад 16 тис. відпрацьованих паливних збірок.

Наше місто

Вишгород
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Роби добро
Влас. інф. ФОТО – архів фонду, спеціально для «Вишгорода»

«Подорож навколо світу»
Виставки
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Під таким гаслом пройшов благодійний захід з нагоди Всесвітнього
дня доброти (13 листопада) у Благодійному фонді «Святої Ольги». Його
ініціатор – Вишгородський міський голова Олексій Момот, спонсор –
президент «Місіонерського міжнародного євангелізаційного центру
християнських церков України «Слово життя», доктор богословія Володимир Кунець.
Більше двадцяти багатодітних родин та малозабезпечені мешканці Вишгорода й сіл району – Пірнова, Сувида, Жукина, Воропаєва, Лютежа, Катюжанки отримали гуманітарну допомогу – одяг.
Передаючи речі, необхідні родинам, радник міського голови, президент
фонду Володимир Малишев щиро дякував керівнику центру «Слово життя»
за підтримку малозабезпечених родин та побажав усім присутнім миру, щастя та добра.

Ми завжди будемо пам’ятати тебе, Сергію…
Прикро і болісно, але у вічність першими йдуть найкращі і найдостойніші
люди. У розквіті сил трагічно обірвалося життя Сергія Володимировича
ПРОКОПЕНКА, справжнього патріота міста, громадського діяча, депутата
міської ради двох скликань.
Він жив для людей, завжди поспішав робити добрі справи, проявляв до
ближніх виняткову людяність і безкорисливу турботу. Саме таким його знав
широкий загал вишгородців – від ветеранів, молоді до очільників міста.
Його багатством були не матеріальні статки, а людські взаємовідносини. Сергій Володимирович любив життя,
будував плани на майбутнє, мав здійснити
безліч добрих і світлих задумів. Не судилося…
Ми завжди будемо пам’ятати тебе,
Сергію. Нехай земля буде тобі лебединим
пухом.
Колектив редакції газети «Вишгород»
Висловлюємо щирі співчуття рідним
та близьким у зв’язку з передчасною, трагічною смертю
Сергія ПРОКОПЕНКА.
Не стало світлої, доброї, порядної людини, яка піклувалася про інших
більше, ніж про себе.
Він був прикладом для нас у професійній, громадській діяльності, у
людських стосунках.
Сумуємо. Царство Небесне, Сергію.
Депутати 7 скликання Вишгородської міської ради

У Міжнародний день вишивальниць (10 листопада) у КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» відкрилася ювілейна десята виставка робіт,
вишитих медпрацівниками та їхніми друзями. Її ініціатор і неззмінний організатор – лікар-рентгенолог
Світлана Жовтобрюх привітала колег-вишивальниць
із подвійним святом, зазначивши, що кожна із десяти виставок була по-своєму унікальна. Нагадують
про це і репортажі, що друкувалися у міській газеті «Вишгород», і книга відгуків, де безліч слів захоплення і побажань.
Ідея нинішньої – «Подорож навколо світу» – народилася, коли для України ще не було відкрито безвіз. Жінки
вирішили: якщо немає можливості мандрувати реально,
подорожуватимемо віртуально. І взялися до справи.
Тож тих, хто й сьогодні не має змоги випити чашечку
кави у Відні чи послухати оперу в італійській «Ла Скалі»,
майстри запрошують на виставку. Тут кожна робота відкриває дивовижні й затишні куточки світу: «Сан-Ремо»
Валентини Висоцької, «Паризьке кафе» і «Оливи Тоскани» Світлани Жовтобрюх, «Піраміди. Єгипет» Інни
Дехтяр. Тут екзотичні «Жар-птиця» і «Риба-клоун» Валентини Савицької, «Павич у райському саду» і «Ягуар»
Руслани Єрко…
Ми ніби побували на екскурсіях у музеях світу, адже
ряд картин – «Приємний відпочинок» Вікторії Глейко,
«Злива», «Закохані на гойдалці» Тетяни Караванової –
вишиті за репродукціями відомих художників. І картини
педагога Тетяни Яковенко, написані олією, підтримують
музейний дух виставки.
Її учасників дедалі більшає. Спочатку було 8. Нині
вже 35. І серед них є дебютанти, зокрема, й чоловіки.
Окрім Анатолія Шаля, який уже давно відкрив чоловічий
погляд на світ мистецтва вишивки, з’явилася робота лікаря-травматолога Олександра Безпрозваного та мозаїка Олександра Лящука.
А Світлана Жовтобрюх вразила всіх ще й своїм гумористично-поетичним талантом, прочитавши вірша із
вищезгаданої тематики.
Але й тим, хто має змогу мандрувати, вишиті пейзажі радували око. «У Людмили Березинець бачу морські
мушлі – такі я на Кубі збирала, у Тетяни Караванової –
Карлов міст, що у Празі, – і там ми з друзями були, ось
Ейфелева вежа Інни Дехтяр – зовсім свіжі спогади, – не
приховувала захоплення Наталія Шилан. – Усі роботи
прекрасні!». Наталія Петрівна подякувала майстриням
і передала найкращі слова від головного лікаря, який
щиро захоплюється їхньою майстерністю.
Від мера міста теплі вітання передав його радник,

14 листопада – Міжнародний день логопеда

Логопедія: потрійний запас любові,
терпіння, наполегливості і надії
«Єдина справжня розкіш —
це розкіш людського спілкування»
(Антуан де Сент-Екзюпері)
Наталія СІЧКАРЧУК,
заступник директора з НВР Вишгородської
СЗОШ «Надія», кандидат пед. наук, доцент
кафедри логопедії
НПУ імені М.П. Драгоманова
ФОТО — архів школи, спеціально для «Вишгорода»

14 листопада світ вітав з професійним
святом фахівців однієї із найбільш мирних
професій — логопедів — «вчителів слова».
Мова — це реальність, що приховує таємниці буття й реалізується у мовленні; засіб
вираження думки і спілкування, які є нашими
духовними потребами, завдяки яким ми розвиваємося, вчимося, розширюємо світогляд.
Логопедія тісно пов’язана з педагогікою,

психологією та медициною.
Нині в Україні у галузі освіти існують дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ),
спеціальні загальноосвітні школи для дітей з
ТПМ, логопункти при загальноосвітніх школах та дитячих садочках; у медичній галузі
— логокабінети в поліклініках, дитячих та дорослих неврологічних відділеннях лікарень, у
реабілітаційних центрах. Сучасна реформа
освіти в Україні передбачає широку інклюзію
(включення) дітей із різноманітними особливими потребами, в тому числі і з порушеннями
мовлення, в освітній простір загальноосвітніх
закладів з метою кращої соціалізації.
Причини виникнення порушень мовлення
у дитини чи дорослої людини бувають різні,
але шлях подолання для всіх один — робота
з логопедом у тісному взаємозв’язку з психологом та медичним супроводом (за потреби).

Триптих майстрині Олени Кобзар

президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев, побажавши майстриням чистого мирного неба і бажання творити.
Керуюча справами міської ради Наталія Василенко
вручила подяки Лідії Дубині, Тетяні Каравановій, Валентині Савицькій, Людмилі Коренюк, Тамарі Лящук за активну участь у міських культурних заходах, збереження
і примноження народних традицій, за старання, терпіння
і талант. Із солодким подарунком долучилася до вітань і
спеціаліст оргвідділу Катерина Боднарчук, побажавши,
аби у колі майстрів-однодумців завжди панували щастя,
любов до вишивки, один до одного і до нашої країни.
А учасниця виставки, директор Хотянівської школи
Тетяна Яковенко слушно зазначила, що лікарні пощастило мати в колективі активну жінку Світлану Жовтобрюх.
«Думаю, навіть столичні виставки можуть позаздрити
тому рівню, який ми бачимо тут, у ЦРЛ. Вдячна, що ви
у свою велику родину приймаєте освітян. І сподіваюсь
на подальшу співпрацю», – зазначила Тетяна Яківна і
відкрила маленький секрет про те, що у головного лікаря ЦРЛ Івана Клюзка є 71 дитина «на стороні». Це учні
Хотянівської школи. Щоразу, приїжджаючи до них, він
привозить подарунки – те, що насамперед необхідне, –
оргтехніку, посуд. Тож, коли діти дізналися, що директор
їхатиме до Вишгорода, передали Івану Вячеславовичу
подарунок: його портрет, який намалювали учні 4-го
класу. Він не дуже схожий на І. Клюзка. Але дітлахи переконані у зворотньому, адже головне, що у нього дуже
добрі очі.
«Дякуємо, що для такої творчої справи обрали нашу
лікарню, – підсумував заступник головного лікаря Василь Мельник. – Це символічно, адже сюди прийдуть
хворі, і насолода від такої краси безперечно сприятиме
їхньому видужанню. Аби затишнішою і сучаснішою була
актова зала, адміністрація закладу подбала про її оновлення».
Виставка триватиме до 24 листопада. Подивитися
її можна з 10:00 до 15:00, окрім вихідних, звернувшись у
рентгенкабінет до Світлани Жовтобрюх.
Більше фото — див. на сайті газети

У логопеда спеціальної школи має бути
потрійний запас любові, терпіння, наполегливості і надії на досягнення результату. А про
те, що результат є, першими повідомляють
батьки і близькі люди: «Він (вона) сказав (попросив, назвав…) — і ми зрозуміли!» На що
вимогливий логопед суворо зауважує: «Не радійте, працюємо далі, не зупиняємось!»
У батьків після перших слів дитини ніби
відкривається друге дихання, зміцнюється віра
в успіх і більшість із них із подвоєними зусиллями працюють на результат. Дякуємо вам за
співпрацю і підтримку, шановні батьки.
У школі «Надія» працюють досвідчені професіонали своєї справи, спеціалісти вищої категорії, старші вчителі Наталя Петрівна Кравчук та Тамара Василівна Короп. Вони дають
дітям можливість розвиватися і опановувати
різні науки, першими відкривають їм безмежний світ спілкування і прийняття у суспільстві
через мовлення.
Школа «Надія» — єдиний у районі спеціальний заклад освіти, фахівці якого мають
багатий досвіт корекційно-реабілітаційної роботи. Вчителі школи – висококваліфіковані
спеціалісти в галузі корекційної педагогіки та
логопедії. Цей факт підкреслює її виняткове
значення для поширення логопедичного досві-

логопеди СЗОШ «Надія»
Тамара КОРОП, Наталія СІЧКАРЧУК,
Наталія КРАВЧУК

ду в районі, здатність та бажання поділитися
ним з усіма охочими до співпраці.
«Мова — універсальна, але користування
нею вкрай індивідуальне. Це своєрідний енергопровід: від одного до іншого, від одного до
багатьох», – сказав Павло Мовчан. Хочу додати, що в наш чаc інтернет-комунікації для
багатьох дітей із особливими потребами оволодіння усним і писемним мовленням відкриває додаткові можливості не лише для спілкування, а й для подальшої роботи.
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Офіційно

Вишгород
Про організацію та проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів
у проекті містобудівної документації щодо розробки
детального плану території по вул. Шолуденка
у м. Вишгороді Київської області площею 25,00 га
Розпорядження від 14 листопада 2017 року № 154
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області площею 25,00 га, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня
2015 року. Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07300,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а, офіс 314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області площею 25,00 га: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в. Строк ознайомлення з проектами містобудівної
документації — 1 місяць з моменту публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських слуханнях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій
міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від
25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості, — Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання пропозицій – протягом 1 місяця з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним
законодавством: розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в
офіційному друкованому виданні Вишгородської міської ради — газеті «Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування матеріалів детального плану — 14 грудня 2017 року о 14:30 у приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Детальний план території по вул. Шолуденка
у м. Вишгороді Київської області площею 25,00 га
Пояснювальна записка
(основні показники)
Детальний план території земельної ділянки, що розташована в межах м.
Вишгорода Київської області, розроблено ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких
даних:
— рішення Вишгородської міської ради «Про розроблення детального плану
територій м. Вишгорода Київської області» № 44/14 від 25.03.2015 р.;
— завдання на проектування;
— топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у
М1:2000;
— схема поділу міста на квартали, мікрорайони, інші частини території.
1. Містобудівна оцінка території
Вишгород — місто районного підпорядкування, районний центр однойменного
адміністративного району. Місто розташоване на правому березі Дніпра, за 12 км
від Києва.
Територія, що проектується, розташована у північній, периферійній, частині міста. На півночі ділянка обмежується вул. Шолуденка, по якій здійснюється
зв›язок із центральною частино міста, та яка виконує роль однієї з транспортних
артерій. З південної та східної сторони ділянка межує з територіями житлової забудови, на заході — з садибною забудовою та промисловою зоною.
Межі території детального плану земельної ділянки площею 25 га зумовлені
поділом міста на квартали (згідно зі схемою поділу міста на квартали, мікрорайони,
інші частини території). Більшу частину площі проектування займають зелені насадження загального користування. Під’їзд до території ділянки здійснюється з північної сторони з вул. Шолуденка. Рельєф території проектування з ухилом на південь.
Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної
спадщини та їхніх охоронних зон.
2. Архітектурно-планувальне рішення
Більшу частину площі проектування займають зелені насадження загального
користування. Детальним планом передбачається збереження зелених насаджень,
а також запропоновано компактну організацію нового житлового багатоповерхового будинку, природно пов’язаного з існуючою житловою забудовою. Проектом
визначено територію для розміщення нової житлової забудови, а також систему
вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії.
На території планується розміщення нового багатоповерхового житлового
будинку (17 поверхів), майданчики для тимчасового зберігання автомобілів, трансформаторна підстанція, ГРП, дитячі та спортивний майданчики.
На території лісопарку пропонується прокладання пішохідних та велосипедних
доріжок, розміщення альтанок та видових майданчиків, амфітеатру. У зв’язку із
складним рельєфом потрібно передбачити будівництво мостів.
Загальне композиційне вирішення окремих будинків житлової групи обумовлене містобудівною ситуацією, що прогнозується рельєфом території, мережею
вулиць та проїздів, що проектується, конфігурацією раніше виділених і приватизованих ділянок.
Просторове рішення обумовлено пропорціями ділянки, з дотриманням вимог
діючих Державних будівельних норм.
3. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування
В основу функціонального зонування території проектування покладено
зв›язок з первісними структурними елементами житлового середовища (збереження та розвиток системи розселення що склалося), зменшення або усунення
можливого впливу несприятливих умов оточуючого середовища на нову забудову,
врахування санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, оптимізація умов існування людей, визначення раціонального землекористування на певній території,
визначення регламенту використання окремих територій, врахована взаємодія різних функціональних елементів, таких як транспорт, інженерна інфраструктура та
інші з точки зору прийняття рішень по можливому здешевленню будівництва, зниження можливих ризиків, екологічних втрат, комунікаційних та соціальних зв’язків.
Функціонально територія, відведена під житлову забудову, розділена на дві
функціональні зони — зону культурно-побутового обслуговування та житлову зону.
Системою внутрішніх квартальних проїздів зона культурно-побутового обслуговування з’єднується з житловою зоною і з головною вулицею. Внутрішній простір
житлової забудови вирішено камерно. На цій території розміщуються дитячі ігрові
майданчики, спортивний майданчик, господарський майданчик.
Вільну від забудови територію планується озеленити, використовуючи газони
звичайного типу та насадження декоративних дерев.
4. Основні техніко-економічні показники
Показники
1. Територія в межах проекту, всього
в тому числі:
— територія під будівлями та спорудами
— вулиці, дороги, проїзди, площі
— майданчики для тимчасового зберігання легкових автомобілів
— майданчики ігрові
— озеленення загального користування
2. Вулично-дорожня мережа і транспорт:
Довжина вулично-дорожньої мережі

Од. виміру Кількість
га
25,0
га
га
га
га
га

0,0680
1,64
0,0117
0,0210
23,26

км

3,650

Вишгород
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Про організацію та проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального плану території
по вул. Шолуденка у м. Вишгорода Київської області
(Карат) площею 35,00 га
Розпорядження
від 14 листопада 2017 року № 155
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
щодо розробки детального плану території по
вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області (Карат) площею 35,00 га, розробленого
відповідно до рішення Вишгородської міської
ради № 44/14 від 25 березня 2015 року. Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»,
07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а, офіс
314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської
області (Карат) площею 35,00 га: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, каб. 63-в. Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації – 1
місяць з моменту публікації у засобах масової
інформації.

3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ,
об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Рачинський О.С., заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 1 місяця
з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження
в порядку, передбаченому чинним законодавством: розмістити на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради та в офіційному
друкованому виданні Вишгородської міської
ради – газеті «Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування
матеріалів детального плану – 14 грудня 2017
року о 14:30 у приміщенні адміністративного
будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді,
другий поверх, мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Детальний план території по вул. Шолуденка
у м. Вишгороді Київської області (Карат) площею 35,00 га
Пояснювальна записка
(основні показники)
Детальний план території земельної ділянки, що розташована в межах м. Вишгорода Київської області, розроблено ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:
— рішення Вишгородської міської ради «Про розроблення детального плану територій м.
Вишгорода, Київської області» №44/14 від 25.03.2015р.;
— завдання на проектування;
— топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних в М1:2000;
— схеми поділу міста на квартали, мікрорайони, інші частини території.
1. Містобудівна оцінка території
Вишгород — місто районного підпорядкування, районний центр однойменного адміністративного району. Місто розташоване на правому березі Дніпра, за 12 км від Києва.
Територія, що проектується, розташована у північній, периферійній, частині міста. На півночі
ділянка обмежується вул. Шолуденка, якою здійснюється зв’язок із центральною частино міста та
яка виконує роль однієї з транспортних артерій; з південної та східної сторін ділянка межує з територіями лісів та лісопарків, на заході — з приватними ділянками різного цільового призначення
інших власників.
Межі території детального плану земельної ділянки, що має багатокутну форму, площею 35
га., зумовлені поділом міста на квартали (згідно зі схемою поділу міста на квартали, мікрорайони,
інші частини території). Більшу частину площі проектування займають виробничі підприємства з
існуючими будівлями, складами тощо. Під’їзд до території ділянки здійснюється з північної сторони
з вул. Шолуденка і з південної сторони, з території масиву садибної забудови, по дорозі з твердим
покриттям.
Рельєф території проектування з ухилом на південь. Перепад висот у межах території проектування складає 9 м між відмітками 163,40 — 172,40 м в Балтійській системі висот.
За матеріалами Генерального плану м. Вишгорода, територія проектування відноситься до
територій промислових підприємств, а також територій складів, баз, комунальних та транспортних
підприємств, за прогнозами Моделі розвитку Київського регіону (приміської зони) також дана зона
планується для використання під будівництво мало- та середньоповерхових житлових будинків,
громадських об’єктів, інженерних споруд.
Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх
охоронних зон.
Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду
та їх охоронних зон.
2. Архітектурно-планувальне рішення
Більшу частину площі проектування займають виробничі підприємства з існуючими будівлями, складами тощо. Детальним планом передбачається збереження існуючих будівель, споруд,
інженерних комунікацій, а також запропоновано компактну організацію нового житлового багатоповерхового кварталу, природно пов’язаного з існуючою житловою забудовою. Проектом визначено територію для розміщення об’єктів громадського обслуговування як існуючої житлової
забудови, такі нових, що будуються, а також систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись,
запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії.
На території планується розміщення нового багатоповерхового житлового будинку (орієнтовно 17 поверхів), будівля громадського центру, майданчики для тимчасового зберігання автомобілів, трансформаторна підстанція, ГРП, дитячі та спортивний майданчики.
Загальне композиційне вирішення окремих будинків житлової групи обумовлене містобудівною ситуацією, що прогнозується рельєфом території, мережею вулиць та проїздів, що проектуються, конфігурацією раніше виділених і приватизованих ділянок.
Просторове рішення обумовлено пропорціями ділянки, з дотриманням вимог діючих Державних будівельних норм.
3. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування
В основу функціонального зонування території проектування покладено зв’язок із первісними
структурними елементами житлового середовища (збереження та розвиток системи розселення,
що склалося), зменшення або усунення можливого впливу несприятливих умов оточуючого середовища на нову забудову, врахування санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, оптимізація
умов існування людей, визначення раціонального землекористування на певній території, визначення регламенту використання окремих територій, врахована взаємодія різних функціональних
елементів таких як транспорт, інженерна інфраструктура та інші з точки зору прийняття рішень по
можливому здешевленню будівництва, зниження можливих ризиків, екологічних втрат, комунікаційних та соціальних зв’язків.
Територія проектування розділена на три функціональні зони: житлову, виробничу, інженерну.
Функціонально територія, відведена під житлову забудову, розділена на дві функціональні
зони — зону культурно-побутового обслуговування та житлову зону. Системою внутрішніх квартальних проїздів зона культурно-побутового обслуговування з’єднується з житловою зоною і з
головною вулицею. Внутрішній простір житлової забудови вирішено камерно. На цій території розміщуються дитячі ігрові майданчики, спортивний майданчик, господарський майданчик.
Виробнича — територія існуючих виробничих підприємств, будівель, складів тощо.
Інженерна — територія для розміщення об’єктів інженерного забезпечення.
Вільну від забудови територію планується озеленити, використовуючи газони звичайного
типу та насадження декоративних дерев.
4. Основні техніко-економічні показники
Показники
1. Територія в межах проекту, всього
в тому числі:
2 Територія виробничих підприємств:
— територія під будівлями
— проїзди, площі, майданчики
— майданчики для тимчасового зберігання легкових автомобілів
3 Територія багатоповерхової житлової забудови:
— територія під будівлями
— проїзди, площі, майданчики
— майданчики для тимчасового зберігання легкових автомобілів
— озеленення
4 Територія громадської забудови:
— територія під будівлями
— майданчики для тимчасового зберігання легкових автомобілів
— озеленення
5 Озеленення загального користування
6. Вулично-дорожня мережа і транспорт:
довжина вулично-дорожньої мережі

Од. виміру
га

Кількість
35,0000

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
км

28,5088
7,8372
19,5189
1,1527
0,5328
0,1566
0,2372
0,0411
0,0208
0,3403
0,0208
0,2100
0,0812
4,4852
1,1329
1,541
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 0 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
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, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20, 13:00
«Мiняю жiнку»
14:45 Т/с «Свати - 6»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
22:00 «Грошi»
23:15, 00:10 «Голос.
Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
12:05, 17:20 «Загублений
свiт»
19:15, 20:20 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки 2»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена
iсторiя
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:35 Реальна мiстика
13:35, 15:30 Т/с «Веселка
в небi»
18:00 Т/с «Лiкар

Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок. «Новий
день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
08:15 Ранок. «Новий
день»
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:10, 15:30 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:05 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:35 «Хата на

тата»
НТН
6:50 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
08:35 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:20 «Нашi»
13:00 «2 кiнськi сили»
13:35, 15:05 Т/с «CSI:
безсмертя»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:20 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:55, 08:13 Kids Time
08:15 М/ф «Мегамозок»
10:10 Х/ф «Еволюцiя»
12:15 Х/ф «Вартовi
Галактики»
14:50 Х/ф «Люди в
чорному 3»
17:00 Хто зверху?

19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором
00:55 Х/ф «Незванi»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20 Вижити серед звiрiв
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Найотруйнiшi змiї
Африки
17:50, 22:40 Земнi
катаклiзми
19:50 Скептик
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,

23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На

краю свiту»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Все можливо,
бебi!»
ІНТЕР
6:20, 23:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
13:00 Х/ф «Службовий
роман»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15, 13:15 Х/ф «Згадати
все»
12:45, 15:45 Факти. День

13:30 Х/ф «Спасiння»
15:20, 16:15 Х/ф «Людина
зi сталi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Нюхач - 3»
22:10 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40, 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
07:35 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 можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 2 1 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
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, 00:00 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:40, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
14:40 Т/с «Свати - 6»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Модель XL»
23:45 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Дракони
Камелота»
15:10 Х/ф «Центурiон»

19:15, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:35, 23:10 Т/с «Кiстки 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:10 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
15:15 Фольк-music
17:15 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 МАРАФОН до ДНЯ
ГIДНОСТI та СВОБОДИ
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «Наполi»
- «Шахтар»
00:10 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна

територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
7:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:35, 15:30 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
10:15 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:45 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:45
«МайстерШеф - 7»
00:50 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Одиночне
плавання»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:20 Т/с «Дуель
пiд сонцем»
17:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:59, 08:13 Kids Time

08:15 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:55, 21:55 Пацанки.
Нове життя
16:55 Хто зверху?
19:00 Кохання на
виживання
20:55 Київ вдень та вночi
23:00 Вар’яти
МЕГА
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20 Найотруйнiшi змiї
Африки
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Вижити серед звiрiв
17:50 Загадки планети
18:50 Бандитська Одеса
22:40 Земнi катаклiзми
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 «Сенсацiї ХХ
столiття»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10 «Терор у небi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»

14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:40, 12:25, 20:40 Т/с
«Доярка з Хацапетiвки 2»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10 Т/с «Невиправнi»
12:05, 13:25 Х/ф
«Спасiння»

12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:15 «На трьох»
16:30 Т/с «Майор i магiя»
17:25, 21:25 Т/с «Нюхач
- 3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:35 Х/ф «11 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
06:45, 18:40 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 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 2 2 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
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, 00:00 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:45, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
14:45 Т/с «Свати - 6»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00, 23:35 «Мiняю
жiнку - 12»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Х/ф «Ва-банк»
15:05 Х/ф «Ва-банк 2»
19:15, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»

21:25, 23:00 Т/с «Кiстки 2»
00:50 «Помста природи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10 Радiо. День
13:55 Нашi грошi
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
19:25 Д/с «Столика
Японiя»
20:25 Слiдство. Iнфо
23:25 Мегалот
00:05 Д/с «Марк Твен»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо

України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Залiзний
Ганс»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
08:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

19:55, 22:45
«МайстерШеф - 7»
00:40 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тривожна
недiля»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:20 Т/с «Дуель
пiд сонцем»
17:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:59, 08:13 Kids Time
08:15 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху?
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Зорянi яйця
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Вижити
серед звiрiв
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Загадки
планети
00:30 Путiвник
неприємностей
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, 18:10 «Терор у
небi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня

подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 23:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:40, 12:25, 20:40 Т/с
«Доярка з Хацапетiвки 2»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:55 Громадянська
оборона
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач - 3»
11:55, 13:25 Х/ф «11

друзiв Оушена»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:20 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:35 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
6:45, 18:40, 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
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 2 3 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:55, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:30 Х/ф «Бруклiнськi
копи»
19:15, 20:15 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 2»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:00, 09:05
Доброго ранку, країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35, 01:40 Новини.
Культура
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 00:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного

злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Скендербеу» - «Динамо»
00:15 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

щасливi - 7»
23:25 «Один за всiх»

ТЕТ
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Роби - раз!»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:20 Т/с «Дуель
пiд сонцем»
17:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ
08:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:25 «МайстерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:45 «Зваженi та

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:59, 08:13 Kids Time
08:15 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя

17:00 Хто зверху?
19:00 Зорянi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
23:05 Суперiнтуїцiя
МЕГА
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Вижити
серед звiрiв
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50 Земнi катаклiзми
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Скептик
22:40 Загадки планети
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, 18:10 «Терор у
небi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:40, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Секретний фронт
10:50, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач - 3»
11:55, 13:25 Х/ф «12
друзiв Оушена»

12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:35 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
5 КАНАЛ
06:45, 18:40 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 Мотор
08:45 Клуб LIFE
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 4 Л ИС Т ОПА Д А 2017 РО КУ
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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:55 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 2017»
22:00 «Вечiрнiй Київ
2017»
00:00 Х/ф «Лiнкольн»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Помпеї»
19:15 Т/с «Разом
назавжди»
22:55 «Змiшанi

єдиноборства. UFC
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Оповiдання
11:05 Т/с «Епоха честi»
(заключна серiя)
12:05 Т/с «Дiвчата вiйни»
13:10, 14:30 Радiо. День
15:15 Свiтло
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Твiй дiм
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late
night show)
22:50 Як дивитися кiно
23:20 Х/ф «Поводир»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Я поруч»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»

19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Спляча
красуня»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
17:50 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
23:00 Х/ф «Джек переможець велетнiв»
СТБ
6:10 Х/Ф «Тричi про
любов»
08:05 Х/ф «Мама
мимоволi»
10:45 Х/ф «Закоханi
жiнки»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Сюрприз,
сюрприз!»
22:35 Х/ф «Спокута»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Страх у твоєму
домi»
14:20, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:20 Т/с «Дуель
пiд сонцем»
17:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:13 Kids Time
07:00 М/с «Iсторiї Тома i

Джеррi»
08:15 Половинки
10:15, 22:45 Кохання на
виживання
12:10, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:30, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:45 Х/ф «Спуск»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Зброя:
сiмейна справа
11:20, 16:50 Вижити
серед звiрiв
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
19:50 Скептик
22:40 Загадки планети

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Терор у
небi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i

Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:40, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Бюро легенд»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
09:55 Iнсайдер
10:55, 17:30 Т/с «Нюхач
- 3»
12:00, 13:25 Х/ф «13
друзiв Оушена»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:55 Х/ф «Апокалiпсис»
5 КАНАЛ
06:45, 18:40, 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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»

СУБОТ А , 25 Л ИС Т О ПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10, 19:30 ТСН
07:00 Х/ф «Сюрприз»
08:55 Х/ф «Жiнка, не
схильна до авантюр»
10:55 Х/ф «Швидкiсть»
13:10 Х/ф «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
15:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
17:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка - 2»
20:15 Х/ф «Гiркi жнива»
22:10 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
00:30 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:30 «Цiлком
таємно»
09:00 «Загублений свiт»
13:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
17:00 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
18:45 Х/ф «На межi»

20:45 Х/ф «Гра на
виживання»
22:30 Х/ф «Нiндзя»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 23:30 Д/ф
«Живi» (продовження)
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
08:20, 09:05, 14:20
Д/ф «Джеймс Мейс.
Траєкторiя долi»
(продовження)
10:25 Д/ф «Загальний
зшиток»
11:45, 12:01 Х/ф «Свята
Варвара» (продовження)
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
15:30 Вшанування памятi жертв Голодоморiв
17:35 Х/ф «Поводир»
22:40 Вiйна i мир
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:15 Т/с «Специ»
11:50, 15:20 Т/с «Я поруч»
16:00, 19:40 Т/с
«Експрес-вiдрядження»
20:50 Х/ф «Справжнiй
дiд»
23:00 Т/с «Герократiя»
00:20 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:15 «Ехо України»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 15:15 Концерт
13:15 Студiя Прямого
17:15, 20:15 «Закрита
зона»
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд

тижня
21:00 «Свiтськi хронiки»
22:00 «Кримiнал»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
08:45, 10:55 М/с
«Пригоди Котигорошка та
його друзiв»
09:35 М/с «Свiт Вiнкс»
11:55 Х/ф «П’ятеро
друзiв»
13:30 Х/ф «П’ятеро
друзiв 2»
15:00 Х/ф «Ромео та
Джульєта»
17:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
19:00 М/ф «Родина
Крудс»
21:00 Х/ф «Земля в
облозi»
23:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

СТБ
7:00 Х/ф «Червонi
браслети»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:25 «Суддi Х - Небаченi
факти!»
22:35 «Х-Фактор - 8
Пiдсумки голосування»
23:35 Х/ф «Мама
мимоволi»
НТН
6:45 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
12:45 «Речовий доказ»
15:00 «Свiдок. Агенти»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Переломнi 80-тi»
18:00 «Острiв Фiделя»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
21:15 Х/ф «День
залежностi»
22:50 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids Time
07:10 Дешево i сердито
08:15 Ревiзор
11:00 Страстi за
Ревiзором
14:15 М/ф «Хранителi
снiв»
16:10 М/ф «Вiдважна»
18:00 Х/ф «Голоднi iгри»
21:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Спалахне полум’я»
23:55 Х/ф «Екстрасенси»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10, 19:10 Таємний код
зламаний
10:10 Любов, ненависть i
пропаганда
11:40, 21:00 Великi битви
богiв
13:20 Загадки планети
15:30 Жирафи: вартовi
савани
18:10 Там, де нас нема

23:40 Путiвник
неприємностей

13:00 «Орел i Решка»
00:00 Х/ф «Остання
любов на Землi»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 Х/ф «Одного разу
у Китаї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Легiонери:
йди вперед або помри»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
07:00 «Чекай на мене»
08:15 Х/ф «Благi намiри»
10:00 Док. проект «Дiти
команданте»
10:25 Х/ф «Єдина»
12:20 Х/ф «Все можливо»
14:20 Т/с «Генеральська
невiстка»
18:00, 20:30 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Хронiки
зради»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Х/ф «Найкраще
в менi»
10:30 Х/ф «Джейн Ейр»

ICTV
7:35 Т/с «Вiддiл 44»
11:30, 13:00 Х/ф
«Апокалiпсис»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Вiкiнги»
16:15 Х/ф «Вiкiнги проти

країни»
14:40 «Мультляндiя»
15:10 «День народження
унiверситету культури»
15:50 «Людина - здобич»
16:40 Х/ф «Одного разу у
Китаї -2»
18:45 Х/ф «Жовтий
«Роллс-Ройс»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Той, що йде
у снiгах»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

00:00 «КВН»

прибульцiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Iнтерстеллар»
23:45 Х/ф «Зоряна
брама»
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, 22:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:100 Кiно з Я.
Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
18:25 Фактор безпеки
19:15 Рекрут
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний актив

НЕДIЛЯ , 26 Л ИС Т ОПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Жiнка, не
схильна до авантюр»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Свiт навиворiт - 9»
11:00, 21:00 «Голос.
Дiти 4»
13:20, 14:20, 15:20, 16:35
Т/с «Свати - 6»
17:40 «Лiга смiху 2017»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2017»
2+2
08:00 Бушидо
10:55 Т/с «Разом
назавжди»
14:30 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
17:05 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
19:20 17 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Зiрка»

21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Х/ф «Королiвський
генерал»
13:40 Фольк-music
15:10 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна (одиночна)
змiшана естафета
16:20 Фiльм
Тетяни Терехової
«ЄВРОБАЧЕННЯ: цiлком
безпечно»
17:00 ДИТЯЧИЙ
ПIСЕННИЙ КОНКУРС
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017.
ФIНАЛ
19:30, 02:25 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Змiшана естафета
22:40 Лайфхак
українською
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирськi iгри

ТРК «УКРАїНА»
07:40 Зiрковий шлях
09:15 Х/ф «Героїня свого
роману»
11:10 Т/с «Експресвiдрядження»
15:00 Х/ф «Справжнiй
дiд»
17:15, 21:00 Т/с
«Королева Марго»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:20 Т/с «Зведена
сестра»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 22:00 «Ехо
України»
10:15, 14:15 «Закрита
зона»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Золотий гусак.»
NEW

Вважати недійсним втрачений державний
акт на право власності на земельну ділянку,
серія ЯМ № 152718, від 13.07.2012, виданий
згідно з рішенням Вишгородської РДА,
Київської області № 1467 на ім’я Андрія
Анатолійовича КОНЮШКОВА
Вважати недійсним втрачене посвідчення
інваліда II групи, серія ААГ № 171416, видане
Управлінням праці соціального захисту
населення Вишгородської РДА 16.08.2017 р.
на ім’я Віталія Петровича ПОЛОВЦЯ

Підприємству
в м. Вишгороді
потрібен ОХОРОНЕЦЬ.
Тел: (068) 129-09-64
ТУТ
М О ЖЕ Б УТИ
В А Ш А РЕК ЛАМА

13:15 Студiя Прямого
15:15, 20:15 «Кисельов.
Авторське»
17:15 Концерт
18:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
11:00 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
12:50 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
14:00 Готель Галiцiя
17:00 М/ф «Родина
Крудс»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Джек переможець велетнiв»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

СТБ
8:05 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на
Майданi»
10:55 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
7:30 Т/с «Черговий
ангел - 2»
11:05 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
12:45 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
14:15 «Легенди карного
розшуку»
16:45 «Склад злочину»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:00 Х/ф «Фронт за
лiнiєю фронту»
22:20 Х/ф «Чужi душi»
00:00 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»
НОВИЙ КАНАЛ
8:10 М/ф «Вiдважна»

Куплю роги лося, оленя —
до 150 грн за 1 кг і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501-71-08

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Потрібен ОХОРОНЕЦЬ без шкідливих
звичок на автостоянку в м. Вишгород, доба/три.
Тел: (04596) 25-047
Здається в оренду приміщення 10 м2
у м. Вишгороді, пл. Шевченка, 3 (не
для продтоварів). Тел: (073) 042-54-13

P.S.

10:00 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
12:05 Х/ф «Голоднi iгри»
15:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Спалахне полум’я»
18:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Сойка-Переспiвниця ч.1»
21:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Сойка-Переспiвниця ч.2»
23:45 Х/ф «Керрi»
МЕГА
08:10, 19:10 Таємний код
зламаний
10:10 Любов, ненависть i
пропаганда
11:40, 21:00 Великi битви
богiв
13:20 Загадки планети
15:30 Хижа Арктика
16:20 Довiдник дикої
природи
18:10 Там, де нас нема
23:40 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:00 Х/ф «Найкраще
в менi»
12:15 Х/ф «Джейн Ейр»
14:50 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
17:00 «Орел i Решка»

На постійну роботу потрібен
РОЗКЛЕЙНИК ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

ТОРФОБРИКЕТИ.
Тел: (096) 330-64-04
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи,
кроквяні системи. М’яка покрівля, метал., бітум., полімер., керамічна черепиця. Утеплення, облицювання
будинків, квартир. Сайдинг, текстурована штукатурка,
короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483
РЕМОНТ будинків, квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон.
Опалення, підігрів підлоги, водопостачання, каналізація. БУДІВНИЦТВО - будинки, прибудови, павільйони,
гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, огорожі будь-якої складності. Доставка матеріалів: (096)
9721514, (066) 8393483

ІНТЕР
6:20 Х/ф «Живiть у
радостi»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13:00 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
14:50 Х/ф «Повернення
високого блондина»
16:20 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
18:00, 20:30 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
20:00 «Подробицi»
22:25 Х/ф «Полiт
фантазiї»
ICTV
6:00 Т/с «Слiдчi»
08:10 Т/с «Вiддiл 44»

11:00, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Iнтерстеллар»
16:50 Х/ф «Хiтмен»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
23:00 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
23:30 Фiнансовий
тиждень

У зв’язку з розширенням
виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
запрошує на роботу
за такими професіями:
— Маляр порошкового
фарбування.
Чоловіки, з/п — від 10 000 грн.
Навчаємо.
— Помічник маляра
порошкового фарбування.
Чоловіки, з/п — від 8 000 грн.
Навчаємо.
— Оператор ламінаційної лінії.
Чоловіки, з/п — від 8 000 грн.
Навчаємо.
Офіційне працевлаштування.
Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57,
Віталій Миколайович

Вам зустрічаються люди, схожі на крижинки або колючки?
А, може, саме тому, що вони бачать в вас досить тепла, яким ви зможете їх обігріти
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З ювілеєм!
19 листопада відзначає 85-річний ювілей почесний громадянин
Вишгорода, голова районної ради Фізкультурно-спортивного товариства «Україна», генерал-командор Українського козацтва
Анатолій Євменович МИСЬКО.
Шановний ювіляре! Прийміть сердечні вітання!
Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, вдома – увага й підтримка, а в серці – світло від людської вдячності.
Бажаю міцного здоров’я, нових досягнень та успіхів. Нехай Вас завжди супроводжує Боже благословення і щаслива зоря удачі, нехай у
сім’ї панують любов, злагода та добробут на багато літ!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
Ювіляру — 90 років
Сьогодні ветерану Великої Вітчизняної війни
Григорію Павловичу СВИЩУ виповнюється 90 років.
Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає Григорія Павловича зі славним ювілеєм в його житті, бажає міцного здоров’я, довгих років життя, успіхів у громадській роботі, благополуччя і миру в
родинному колі.
Сердечно вітаємо чарівну жінку, гарну господиню,
прекрасну маму і бабусю
Ганну Іванівну КАБАНЕНКО
КАБАНЕНКО,,
якій 16 листопада виповнилось 80 років.
Ювілей — не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті.
Тож хай у Вас їх буде ще багато,
щоб здійснились задуми усі!
Щастя хай щомиті сприяє
мати успіх, достаток, добро.
Серце радість й любов зігріває,
друзі й рідні дарують тепло!
З повагою
колектив спілки офіцерів та міської організації ветеранів
З нагоди дня народження сердечно ВІТАЄМО
Геннадія Ігоревича ОДИНОКІНА.
ОДИНОКІНА.
Хай буде світлим Ваш життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і напасті,
І журавлі на крилах хай несуть
Все те, що називаємо ми щастям.
Міцного здоров’я Вам, благополуччя, родинного тепла, щирих друзів, шани та любові від рідних та близьких людей.
Родини Шпаків, Одинокіних
Щиро вітаємо з 55-річним ювілеєм люблячого
чоловіка, батька, доброго товариша
Михайла Миколайовича ШАРАНДІНА.
Шумлять літа, як на вітрах тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
Бажаємо тобі, аби було доволі
І щастя, і веселощів в душі.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все,
І за діла хороші хай шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.
Дружина, діти, друзі

Купуй органічне

Вишгород

Натуральна косметика за помірними цінами

Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі витяжки з 15 трав та 5
цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав:
шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми,
дитяча косметика

Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують
Працюємо з 10:00 до 19:00
(обідня перерва з 14:00 до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Про організацію та проведення в районі
приписки громадян 2001 р. н. до призовної
дільниці у січні-березні 2018 р.
Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату, полковник
1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ, розпорядження голови Вишгородської райдержадміністрації № 356 від 24.07.2017 р. «Про організацію та
проведення в районі приписки громадян України 2001 р. н. до призовної
дільниці у січні-березні 2018 р.» з 11 січня по 31 березня 2018 р. оголошується приписка до призовної дільниці Вишгородського району Київської
області громадян 2001 р. н.
2. Явці на приписку підлягають усі громадяни, які народились з 1 січня
по 31 грудня 2001 р. включно, які постійно або тимчасово проживають на
території Вишгородського району, а також громадяни старшого призовного
віку, які не були приписані раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної
дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, у
визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці.
Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною
адресою, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити громадян, яким необхідно прибути для приписки
до Призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.

З ювілеєм!
З 90-річчям щиро вітаю одного із найстаріших мешканців
міста, старосту громади церкви Бориса та Гліба Григорія
Павловича СВИЩА.
Шановний ювіляре! Ваше
життя – яскравий приклад того,
як слід шанувати людей і працю.
Ви не змарнували років і на всіх
життєвих дорогах були чуйним і
турботливим до тих, хто поруч.
Таким залишаєтесь і сьогодні.
Хай доля завжди буде щедрою до Вас та збереже міцне
здоров’я і невичерпну енергію
на роки. Хай джерело людської
вдячності за Вашу турботу ніколи не вичерпується, серце наповнюється світлом, а Всевишній дарує здоров’я і силу.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

17.11.2017 в м. Вишгороді відкрився
м’ясний магазин «М’ясноff» за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2. Великий
асортимент: свинина, телятина, курка,
індичка, кролі, домашня птиця, фарші,
напівфабрикати, домашнє сало, субпродукти. Низькі ціни. Чекаємо на Вас!
Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 17 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29,
(066) 324 45 22
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р.
державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України

Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо
ваші кредити до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07,
(093) 096-43-44
ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

ОСББ «Вікторія 2010» запрошує фахівця
для обстеження металевої покрівлі в буд. №3, пл. Шевченка.
Звертатись за тел: (095) 555 01 33
21 листопада з 09:00 до
16:00 купуємо волосся — 55 000 грн/кг (від
1 500 до 55 000 грн/кг).
Ордени, медалі, фотоапарати, годинники у
жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61,
(095) 431-63-06

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
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Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
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