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Поважний ювілей

ФОТОмить

Аби й 100-ліття – під вітрилами
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородський міський голова Олексій Момот з нагоди 85-річного
ювілею привітав почесного громадянина Вишгорода, голову районної
ради ФСТ «Україна» Анатолія Євменовича Миська. Поцікавився його
справами, здоров’ям, вручив ювілярові квіти, подарунок та Подяку за
вагомий внесок у справу патріотичного виховання, активну громадянську позицію, людяність і порядність.
На рахунку Анатолія Миська – десятки спортивних заходів, проведених
у Вишгороді, серед яких на чільному місці – вітрильницькі регати. Тож міський голова побажав йому здійснення подальших задумів і проектів та щоб
і в свої 100 літ Анатолій Євменович залюбки виходив під вітрилами в море.
Ювіляр щиро подякував Олексію Момоту та його раднику Володимиру Малишеву за увагу до людей поважного віку і запевнив, що й надалі
проводитиме патріотичні заходи, пропагуватиме здоровий спосіб життя та
вестиме за собою молодь.

У День Гідності та Свободи

Влас. інф.

21 листопада відбувся мітинг-реквієм з нагоди
четвертої річниці Дня Гідності та Свободи за участі
представників Вишгородської міської ради, райдержадміністрації, районної ради, мешканців міста
та району, школярів.
Пам’ять загиблих під час подій на Майдані та в зоні
АТО вшанували хвилиною мовчання, а до інформацій-

ного стенду подій Революції Гідності та вшанування
пам’яті Героїв Небесної Сотні, до меморіальних дошок
Героїв України Пехенька Ігоря та Кіщука Володимира,
які загинули на Майдані Незалежності під час Революції Гідності, лягли квіти.
Виступаючі на мітингу наголосили на тому, що ми
маємо бути вірними ідеалам Майдану та не заспокоюватись, доки його вимоги не будуть втілені в життя,
доки не відстоємо свою справжню свободу та незалежність.

2 грудня з 11:00 до 17:00 у міському
Центрі творчості «Джерело» (вул. Симоненка, 3-а) відбудеться великий благодійний
концерт-марафон за участі дитячих колективів м. Вишгорода.
Мета заходу – збір коштів для лікування онкохворої Галини ЧУХ.
Запрошуються всі охочі та небайдужі
мешканці та гості міста.

1 грудня – урочисті заходи з нагоди 40-річного
ювілею середньої школи № 2 м. Вишгорода – Навчально-виховного комплексу «Гімназія «Інтелект»
– ЗОШ I ступеня».
Раді будемо бачити випускників усіх років, працівників закладу, представників громадськості:
— з 13:30 до 15:30 на зустрічі «У колі друзів» у приміщенні навчального закладу. Ви матимете можливість
поспілкуватися зі своїми однокласниками, друзями та
вчителями;
— о 16:00 на святковому концерті у приміщенні ЦТ
«Дивосвіт».
Адміністрація НВК

ФОТО - Андрій МАКСІМОВ, “Вишгород”

Пілотний проект

У Вишгороді презентували
проект роздільного збирання
побутових відходів
22 листопада у місті Вишгороді за участі місцевої влади та представників Української Пакувально-Екологічної Коаліції (УКРПЕК) відбулася презентація пілотного проекту з роздільного збирання побутових відходів. Учасники заходу змогли не тільки почути про принципи
та переваги нового експерименту, а й на власні очі побачити процес
реалізації проекту у дії під час збирання та вивезення відходів безпосередньо на вулицях міста.
Суть проекту полягає у тому, що з листопада поточного року містянам на
безкоштовній основі пропонуються додаткові сміттєві контейнери, до котрих
вони зможуть складати відходи: скло, пластик, поліетилен, жерсть тощо.
Вміст цих контейнерів, які задля зручності громадян вирізняються яскравим
жовтим кольором, відправляється на сортування та подальшу переробку.
Далі на стор. 5
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Наше місто

Вишгород

Про скликання чергової ХХХІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження
від 20 листопада 2017 року № 158
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати ХХХІ сесію Вишгородської
міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30
листопада 2017 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним
порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р. №
19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на
2017 рік».
3. Про заслуховування звіту голови тимчасової комісії, створеної розпорядженням
міського голови від 23 червня 2017 року № 95.
4. Про присвоєння рангу Вишгородському
міському голові.
5. Про дострокове припинення повноважень депутатів Вишгородської міської ради
7-го скликання.
6. Про скасування п. 4 рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
18.05.2017 року № 156.
7. Про розірвання договорів про співпрацю з містами-побратимами.
8. Про звернення Вишгородської міської
ради до Голови Верховної Ради України та
Прем’єр-Міністра України.
9. Про утворення Номінаційного комітету.
10. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 7/21 від 26.02.2016
року.
11. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 24/47 від 30.05.2017
року.
12. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 25/7 від 30.06.2017
року.
13. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 27/17 від 28.07.2017
року.
14. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007
року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
м. Вишгорода».
15. Про внесення змін в Положення про
орендну плату за землю у м. Вишгороді.
16. Про розробку проекту берегоукріплення.
17. Про затвердження комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
18. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки щодо ставки орендної плати (Авто-Лайн).

Справи депутатські
Володимир
ЛІСОГОР,
депутат
міської ради
(виборчий
округ № 15)
У газеті «Вишгород» від 11 листопада було опубліковано статтю
депутата міської
ради Олени Лісогор «ОСББ: «плюси» і «мінуси», в який ішлося про проблеми
існуючих об’єднань співвласників квартир
і бачення, як уникнути їх у подальших намірах створення майбутніх ОСББ. Питання
надзвичайно актуальне для міста і обійти
його неможливо.
Ті люди, які сьогодні створюють ОСББ у
«хрущівках», подібні «камікадзе», бо ризик
дуже великий. Я багато спілкувався на цю
тему із старшими будинків та зацікавленими
мешканцями і врешті-решт ми дійшли висновку утриматися від об’єднання, доки не будуть
створені у місті відповідні умови. Мова йде
про капітальні ремонти цього старого житла.
Я безпосередньо знаю всі проблеми 13ти «хрущівок» на моєму і сусідньому округах.
З них лише одна ще з радянських часів знаходиться в управлінні людей. Це будинок № 8
по вул. Б. Хмельницького, ЖБК «Зразковий».
Тому він помітно відрізняється від інших: тут
за кошти мешканців ремонтувалася покрівля,
комунікації і т. п. Але будинок знаходиться на

19. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 25.03.2015 р. №
44/20 «Про продовження (поновлення) дії договору оренди ПП «НВФ «Омега».
20. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) МКП «АІСТ».
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гринь Ю.І.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левківській
Н.В.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Базяку С.В.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Морозовій Т.В.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Романчук Г.Р.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В. (0, 25 га)
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В. (0, 63 га)
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пунді В.О.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність
гр. Кравченку В.В., гр. Кравченко Г.М., гр.
Кравченку С.В. та гр. Кравченку В.В.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Заєць Л.Л., Клюско В.Л., Нікітенко Т.О., Макаренко С.Ж.)
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Щук В.В., Маньку М.В., Мишковській Р.О.,
Потапенку Г.І., Шаповалу О.М., Ціроціянцу
О.М.)
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Павленку В.П., Павленку О.П.)
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Автушку О.І.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шубці Л.І.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у постійне користування
ОСББ «НАБЕРЕЖНИЙ 4».
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценку Є.В.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коник В.М.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Климику А.М.
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Просуковій А.В.
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.В.
42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпилевському І.В.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Черткову І.І.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Вишгородсільрибгосп».
47. Про затвердження проекту із землеустрою ФОП Коцюрубі Надії Григорівні.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Пироженку В.А., Богатирьову Г.М., Урсол Я.В.)
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мисюку О.В.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ткачук С.В.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пилипонському І.В.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Приходько Ю.В.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Молчановій А.О.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісному О.П.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Тарас В.М.

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дишканту А.В.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Корнійчуку В.Я.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бойку В.В.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Свириденко С.О.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ососкову О.М.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чердловській Т.В.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мельниченку О.Ф.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Солдатенковій С.Д.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Калитюку М.М.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісній Н.М.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр.
Штанька О.А.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Бондаренка М.І.
68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) у спільну часткову власність гр.
Тищенко Л.В., гр. Тищенку А.В., гр. Тищенку В.Б., гр. Таран С.Б., гр. Пироженко Г.І., гр.
Школьній О.О. та гр. Тищенко М.М.
69. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки (ТОВ «А.М.А. ТРАНС»)
70. Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Решетніковій М.С. (вул. Шолуденка,
5-а)
71. Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Решетніковій М.С. (вул. Набережна,
3-в)
72. Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП Васюку Н.І.
73. Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Васюк О.В.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Реконструкція «хрущівок» — веління часу
горі, з часом ґрунти разом із комунікаціями
почали рухатися, тож треба побудувати підпірну стіну, на яку коштів у ЖБК просто немає.
Найбільша різниця між «хрущівками» в
тому, що є будинки з підвалами і без них. Наприклад, по вул. Б. Хмельницького № 1, 3, 4,
5, по вул. М. Грушевського № 3 — підвалів
немає. Уявіть собі: всі комунікації знаходяться
у мешканців першого поверху під підлогою.
Часто при аварії неможливо встановити, де
прорвало трубу, бо вода може витікати в іншому місці. Доводиться зривати підлогу не в
одній квартирі. А перед цим — розкручувати
меблі, виносити їх. Для людей це справжня
катастрофа.
Є така приказка, що немає більш постійного, як тимчасове. «Хрущівки» будувалися
як тимчасове житло. Минули всі терміни їх
експлуатації, а люди як жили в них, так і живуть. І не варто створювати ілюзій, що їх відселять, дадуть нові квартири. Не той час нині.
Тому хочемо ми цього чи ні, а «хрущівками»
необхідно опікуватися.
Нещодавня аварія на вул. Б. Хмельницького, 5 ще раз засвідчила, наскільки проблемним є це житло. Свого часу у 1990-ті
роки один із мешканців цього будинку при
аварії відмовився розбирати меблі, ламати
кухню, тривалий час люди були без води. І
тоді було вирішено винести трубопровід з-під
підлоги назовні. Труби просто викинули у
землю перед будинком без усяких проектів.
І ось, коли стався порив, виявилося, що від
цієї труби залишилася одна назва. Вирішили
укласти нову — пластикову. Але ж скільки

днів люди страждали від цієї аварії!
Я переконаний, що проблема була б набагато меншою, якби у місті існувала програма реконструкції цих будинків. Її уже сьогодні потрібно розробляти та створювати фонд
для реконструкції «хрущівок». Розпочинати
слід із відведення дощових вод із покрівель,
укласти мощення навколо будинків, а головне — спрямувати воду по лотках у ливневу
каналізацію.
Як не дивно, але навіть у нових будинках
сьогодні немає нормального водовідведення. Тому і з’являються просадки ґрунту, провалюється асфальт, на будинках виникають
тріщини. Яскравий приклад тому — будинок
№ 4-в по вул. В. Симоненка. Під стінами вже
утворилися ями. Причина — вода з покрівлі
по трубах тече прямо під стіни. Ми не помічаємо цих «дрібниць», а потім сплачуємо великі
кошти на ремонт.
Я повністю підтримую дії міської влади
щодо будівництва нових дитсадків, шкіл, майданчиків. Але хочеться, щоб діти приходили
додому і не відчували дискомфорту — немає
води або світла тощо. Наприклад, за цей рік
через стару електропроводку сталися пожежі
на вул. Б. Хмельницького, 5 (ІІІ під’їзд), пр. І.
Мазепи, 10 (центральна електрощитова будинку), вул. Б. Хмельницького, 6 (ІV під’їзд).
У «хрущівках» багатії не проживають, із
64-70 квартир максимально 10-15 можуть
робити внески на покращення стану будинку. Решта — пенсіонери або наймачі житла.
До того ж, у цих будинках немає нежитлових
площ для надання в оренду, одна лише квартплата. Якщо у нових будинках існує конку-

ренція, кому бути головою і є усі можливості
для успішного ОСББ, то у старих будинках
великого бажання бути головою ОСББ ніхто
не виявляє. Але там мешкають люди по 50
років, і вони люблять свої будинки і опікуються їхнім станом. У «хрущівках» є старші будинку й актив, старші під’їздів, тож балачки,
що людям байдуже — то пусте.
На жаль, у владних кабінетах все частіше
чути: є закони, є постанови — забирайте свої
будинки й опікуйтеся ними самі. Не заберуть
— бо не в змозі. Люди не проти забрати в
управління свої будинки — підтримувати порядок, вивозити сміття, утримувати прибудинкову територію, робити поточні ремонти, але
вони безпорадні перед капітальними вкладеннями, яких і до цього не було десятки років.
Наразі не можна казати, що міська влада нічого не робить. Робить і багато: заміна
вікон, капітальні ремонти дахів, ремонти в
під’їздах, реконструкції прибудинкових територій тощо, але все це безсистемно!
Всього у Вишгороді налічується 27 «хрущівок». Це велика частка у житловому фонді. Програма реконструкції, звісно, потребує
великих капіталовкладень, але її можна розділити на декілька етапів: перший — водовідведення, другий — електрокомунікації, третій
— тепло, водопостачання, каналізація. Це
серйозний комунальний проект, тому міська рада має створити комісію із залученням
відповідних фахівців, прорахувати все і затвердити узгоджену програму. Доки не пізно
— потрібно діяти вже сьогодні, адже аварійні
ситуації коштують дуже дорого — і в моральному сенсі, і в матеріальному.

Вишгород
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Зустріч із членами сімей
Героїв Небесної Сотні та
учасниками Революції Гідності
17 листопада за сприяння голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, під
керівництвом першого заступника
голови КОДА Олександра Савченка
відбулася зустріч із членами сімей
Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції Гідності, які отримали
тяжкі та середні тілесні ушкодження
під час участі у громадських акціях
протесту, з нагоди відзначення Дня
Гідності та Свободи, вшанування
пам’яті загиблих на Майдані Незалежності.
Серед учасників зустрічі — голова
«Об’єднання родин Героїв Небесної Сотні та активістів Революції Гідності» Тамара Швець, радник Міністра соціальної політики України Олексій Ліпіріді,
радник Прем’єр-міністра України з питань постраждалих на Майдані Павло
Сидоренко, заступник голови – керівник апарату Київської ОДА В’ячеслав
Кучер, директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Ігор
Мещан та інші.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих на Майдані
Незалежності земляків…
Під час зустрічі на обговорення були
винесені питання щодо встановлення
Пам’ятного меморіалу біля Київської
обласної державної адміністрації, догляду та благоустрою місць захоронень
Героїв Небесної Сотні, видання Книги
Пам’яті, встановлення меморіальних
дошок, перейменування вулиць, а також організації культурно-мистецьких
та патріотичних заходів та інші.
За
результатами
обговорення
Олександр Савченко дав низку доручень відповідальним структурним
підрозділам КОДА щодо опрацювання та негайного вирішення питань, які
сьогодні турбують членів сімей Героїв
Небесної Сотні та учасників Революції
Гідності. У свою чергу радник Міністра
соціальної політики України Олексій
Ліпіріді та радник Прем’єр-міністра
України з питань постраждалих на
Майдані Павло Сидоренко запевнили про своє сприяння у врегулюванні
проблемних питань, винесених на обговорення.

Довідково
У Київській області проживає 11 сімей загиблих осіб, смерть яких пов’язана
з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року та яким указом Президента України від 21.11.2014 № 860 посмертно присвоєно звання «Герой України».
У 2017 році 17 членам сімей загиблих
осіб, смерть яких пов’язана з участю в
масових акціях громадського протесту,
що відбулися у вищезазначений період,
виплачено одноразову грошову допомогу загальною сумою 3,0 млн гривень.
За період з 2014 по 2017 роки членам сімей загиблих допомогу виплачено
на загальну суму 6,7 млн гривень.
Також у 2017 році постраждалим під
час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, виплачено грошову допомогу:
— 11 особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, на загальну суму 1,8
млн грн. За період з 2014 по 2017 — 3,7
млн гривень;
– 27 особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, на
загальну суму 2,2 млн грн. З 2015 по
2017 — 4,1 млн грн. (у 2014 році виплата
не передбачена);
– 51 особі, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, на
загальну суму 2,5 млн грн. З 2016 по
2017 — 3,2 млн грн. (у 2014 і 2015 роках
виплата не передбачена).
Обласна влада тримає під особистим контролем реалізацію заходів щодо
соціального захисту учасників Революції Гідності. 11 жовтня 2017 р. голова Київської ОДА Олександр Горган підписав
розпорядження «Про схвалення проекту комплексної програми соціальної
підтримки Київської області учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей, членів сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції,
а також родин Героїв Небесної Сотні та
учасників Революції Гідності на 20182020 роки».
У закладах освіти Київської області
навчаються 4 дитини, батьки яких загинули під час акцій протесту у листопаді

2013 – лютому 2014 років. Із загальної кількості цієї категорії дітей троє,
які були учнями початкових класів, у
2016/2017 н. р. були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Влітку
2017 р. зазначена категорія дітей відпочили в оздоровчих закладах України: у
ДОТ «Пролісок» Обухівського району, в
с. Лазурне Херсонської області та в УДЦ
«Молода гвардія».
Управлінням культури, національностей та релігій і відповідними структурними
підрозділами
райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст
обласного значення) проводиться відповідна робота, а саме: підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про відзначення у Київській
області Дня Гідності та Свободи», підписаний 20 жовтня 2017 р. № 544, яким
затверджено план заходів із підготовки
та відзначення в області Дня Гідності
та Свободи, — урочисті збори, зустрічі
з активними учасниками революційних
подій та учасниками антитерористичної операції у Донецькій і Луганській
областях, культурно-мистецькі заходи,
тематичні виставки, презентації, уроки
пам’яті, круглі столи.
У районах і містах області встановлюються пам’ятні знаки, меморіальні
дошки, відповідне найменування (перейменування) площ, вулиць у населених пунктах області, присвоюються в
установленому порядку імена загиблих
учасників Революції Гідності навчальним закладам, засновуються іменні премії та стипендії. Зокрема, на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості
громадян, які віддали своє життя під час
Революції Гідності, захищаючи ідеали
демократії, відстоюючи права і свободи
людини, європейське майбутнє України, у Київській області встановлено

пам`ятники та пам`ятні знаки дев’яти нашим землякам: Андрію Саєнку, Михайлу Жизневському, Антоніні Дворянець,
Ігорю Пехеньку, Ігорю Бачинському,
Володимиру Кіщуку, Володимиру Чаплінському, Віктору Швецю та Олександру Царьку, яким посмертно присвоєно
звання «Герой України».
У закладах культури, навчальних
закладах встановлено більше ста меморіальних дошок пошани та стендів,
присвячених пам’яті випускників, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.
Вживаються заходи з упорядкування
об’єктів, пов’язаних із подіями Революції Гідності, пам’яттю борців за незалежність України у XX столітті, воїнів,
полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність України під час антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях.
Для вирішення проблем, пов’язаних
із здоров’ям членів сімей Героїв Небесної Сотні і учасників Революції Гідності,
які отримали тяжкі та середні тілесні
ушкодження під час участі у громадських
акціях протесту, у Васильківській ЦРЛ
працює група спеціалістів, які при зверненні членів сімей Героїв Небесної Сотні і учасників Революції Гідності, котрі
отримали тяжкі та середні тілесні ушкодження під час участі у громадських
акціях протесту, надають безкоштовну
консультативну та спеціалізовану медичну допомогу. При необхідності проводиться їх госпіталізація в палатах з
поліпшеними умовами перебування.
Проблемним питанням залишається
фінансове забезпечення лікувального
процесу. Діагностичне та лабораторне
обстеження проводиться безкоштовно.
Стаціонарні хворі забезпечуються наявними лікарськими засобами.

в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана та Університеті економіки та права
«Крок». 18 листопада запам’ятається
дітям яскравими екскурсіями на провідні підприємства регіону: Компанію «Маревен Фуд Україна» та ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-ПАК».
Щовечора для дітей проводили тімбілдингові інтерактивні ігри.
Найбільш яскравим, безперечно,
став профорієнтаційний брифінг за
участі голови Київської ОДА Олександра Горгана, директора департаменту

освіти і науки Віри Рогової, генерального директора Компанії інтелектуальних
технологій (КІНТ) Віталія Паздрія, представників провідних підприємств регіону, центру зайнятості та науковців. «73
фіналістам бізнес-турніру захід подарував безліч можливостей для особистісного розвитку», — зазначив у своєму
зверненні до дітей Олександр Горган.
Переможців бізнес-турніру нагороджено дипломами департаменту освіти
і науки Київської обласної державної
адміністрації, сертифікатами Компанії
інтелектуальних технологій.

Перший профорієнтаційний
бізнес-турнір серед учнівської
молоді Київщини
Завершився інноваційний, цікавий,
напружений марафон юних бізнес-геніїв нашого регіону — профорієнтаційний бізнес-турнір серед учнівської
молоді Київщини. Захід проведено в
межах регіональної стратегії вдосконалення профорієнтаційної роботи
з молоддю, за особистої підтримки
губернатора Київської області Олександра Горгана, та реалізації положень Концепції МОН України «Нова
українська школа» у частині розвитку
компетентності, ініціативності і підприємливості.
Організатори бізнес-турніру — департамент освіти і науки Київської ОДА,
Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала
академія наук учнівської молоді» та Ком-

панія інтелектуальних технологій (КІНТ).
Більше місяця учні 7-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів створювали
онлайн власні підприємства, нарощували виробництво та розвивали компанії в
середовищі потужної української бізнессимуляції ViAL+. Загалом учасниками
відбіркових змагань бізнес-турніру стали понад 1700 дітей. І тільки 73 з них за
результатами гри отримали можливість
позмагатися у фіналі, який відбувся 1618 листопада на базі КЗКОР «Володарська спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ
ступенів — центр реабілітації».
Програма фіналу включала, власне,
фінальні змагання і низку інших профорієнтаційних заходів. Зокрема, 16 листопада фіналістів бізнес-турніру вітали
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Мистецтво жити

Вишгород

Дотик до духовної вершини
Тараса Шевченка
Степанія СІДЛЯР

Пам’ятаємо

… І, несучи вагу
ту страшную,
буду пісню веселу співать
Вікторія СТРОКАНЬ,
учасниця хору «Коралі»
ФОТО — архів хору, спеціально для «Вишгорода»

Є люди, як зорі. Вони гаснуть, а світло від них ще
довго блукає всесвітами наших душ. Таким світлом,
провідною зорею, яка тепер сяє для всіх нас із неба,
залишається наша пані Леся.
У суботу 18 листопада у Соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ відбувся вечір пам’яті з нагоди 70-ї річниці
від дня народження засновниці Вишгородського міського хору «Коралі» — пані Лесі Потіцької. Захід пройшов
у тихій родинній атмосфері, розпочавшись із виконання
хором «Коралі» молитви «Отче наш». Зі словами скор-

Ти

Ліра

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
День зітхнув вітерцем і приречено
Відійшов у минулий час,
Залишивши про себе для вечора
Безнадійно-сумний парафраз,
Бо природа й сама вже не вірила,
Що повернеться літо назад,–
Місто – в темному, небо – в сірому,
В брудно-жовтому – листопад...
Та як виклик оцьому світові,
Попри темряву і холоди,
Ти приходила вся у світлому
І у радісному, як завжди.
Духмяніла вечірньою свіжістю
І парфумами «Тет-а-тет»,
І з тобі лиш властивою ніжністю,
Загорнувшись у вовняний плед,
Гріла руки об чашечку з кавою
Й туркотіла про се і про те...
Й пізня осінь буває яскравою,
Як кохання у душах цвіте!

боти та вдячності звернулися до присутніх друзі пані Лесі
— пані Софія Майданська — заслужена діячка мистецтв
України, член Національної спілки письменників України,
пані Галина Гаврилець — лауреат Державної премії ім. Т.
Шевченка, заслужена діячка мистецтв України, професор
Київської державної музичної академії ім. П. Чайковського та пані Надія Романів.
Не стримуючи сліз, згадували свого керівника, вчителя, наставника дівчата хору «Коралі», які й далі поширюють мистецтво хорового співу. Весь вечір звучали
українські пісні різних жанрів. Та особливої уваги заслуговувала музична композиція у супроводі бандури «Хусточка червона» (муз. З. Остапенко, сл. А. Малишка) у
виконанні Христини Калічинської. Вона була особливою,
тому що лунали звуки улюбленого музичного інструменту
пані Лесі…
Доля відвела їй роки невтомної праці на життєвих теренах, за що в той вечір ми низенько вклонилися та пообіцяли не згубити те, що було сенсом її життя.
Особисто для мене пані Леся була взірцем чогось неймовірного. Всіма силами вона вселила в нас любов до
найпрекраснішого: до рідної землі, рідної мови, а найголовніше — до рідної пісні.

Пародії на деякі пісні

Осінь

Пахне димом

Валентина МОВА

Ольга ДЯЧЕНКО

А надворі осінь стукає в вікно.
Забарилось сонце, не гріє вже давно.
Хмари опустились, зажурливо пливуть,
Дощику надвечір, можливо, принесуть.

Запахло раптом димом у кімнаті,
Він відгукнувсь акордом не одним.
Ой, мамо рідна, ще нема зарплати,
То й народив у муках «Шикидим».

А калина віти низько нахиля,
з вітром у діброві тихо розмовля
Про пахуче літо, що вже вдаль пішло,
І про вічну втіху, що в осені знайшло.

В зубах його диміла папіроса,
Не встиг із себе навіть змити грим,
Хтось вкрав його мелодію з-під носа,
А кажуть, він привласнив «Шикидим».

До води звисають, на кетягах роса,
І стоїш милуєшся: Божая краса!
Десь туман над річкою стеле сивину.
Як же не любити цю пору чарівну?!

Яке це має значення, ой, мамо,
Буває фатум іноді і злим.
Він гонорари братиме так само —
Його, а чи чужий цей «Шикидим».

Позаминулої суботи урок української мови у школі вихідного
дня пройшов під враженнями від відвідин Національного музею
Тараса Шевченка в Києві. Говорили всі присутні, адже байдужих
до цієї теми не було, та й кожен прагнув висловлювати свої думки суто українською. Відгуки декількох слухачів школи наводимо нижче.
Тетяна Григоренко (49 років):
– Музей розташований на мальовничому бульварі в самому центрі Києва; постійна виставка знаходиться в старовинному класичному особняку. Експонати, розміщені у великих світлих залах, повно та
різнобічно розкривають життя і творчість Великого Кобзаря. Однак
переважають експонати-копії. І все ж, варто прийти сюди хоча б тільки для того, аби побачити оригінал картини «Катерина».
Мені сподобалося, що музей запрошує зовсім юних відвідувачів і
молоді сім’ї у спеціальні зали на інтерактивні заняття з Шевченкової
тематики. Дітей із батьками дуже багато, і це дає надію, що музей
довгі роки буде відвідуваним.
Спасибі за організацію нашої екскурсії депутату міської ради В.
П. Виговському.
Єлизавета Федяєва (переселенка із Донецька, 16 років):
– Це, безсумнівно, неповторний культурний центр: вражає архітектура споруди 19-го ст., кількість і унікальність експонатів, глибока
обізнаність екскурсоводів.
У музеї зберігається більша частина малярської спадщини українського генія. Колекція формувалася 150 років і тепер налічує понад
84 тисячі експонатів. Я кілька разів поверталася до двох художніх
робіт. Перша — портрет В. Жуковського, написаний К. Брюлловим
і розіграний у лотереї (гроші були використані для викупу юного Т.
Шевченка з кріпацтва). Друга — картина «Катерина» пензля самого
Шевченка.
Дізналася я ще й про іншу грань захоплення-обдарування художника: в останні роки він досяг високої майстерності у техніці офорту.
Цікавинкою були особисті речі митця: пензлі, палітра, «захалявні
книжечки» тощо...
Завдяки цій екскурсії дізналася більше про творчість Кобзаря,
про незламність його духу. Я пишаюся, що у нашої нації є такі геніальні діячі культури як Тарас Шевченко, якого знають у всьому світі.
Андрій Стецюк, старшокласник:
– У музеї Т. Шевченка я побував уперше і вдячний за цю поїздку її організатору Валерію Виговському. Надзвичайно цікавими для
мене стали академічні художні роботи Шевченка, його офорти, рукописи поезій, чернетки — охайні, як чистовики. Екскурсія допомогла
більше дізнатися про Кобзаря, перейнятися його долею й тепер захоплюватися його геніальністю, глибоким гуманізмом.
Любов Янішевська, 53 роки:
У музеї Тараса Шевченка побувала вперше. Атмосфера залів (а
особливо, коли дивилася на намальовану Шевченком сільську хату
під солом’яним дахом, де він жив ще малим) навіяла багато спогадів
із мого дитинства... В такій же хаті колись жила і я з бабунею. Згадалося й моє село... А вже вдома знайшла кілька старих фотографій і
спогади раптом вилилися у поетичні рядки:
Село! — Й бабуся коло хати,
І я маленька біля неї.
Йдем на город врожай збирати,
Бо осінь вже відкрила двері...
Рясний любисток вже минули,
Переступили перелаз,
І прохолодою війнуло
З садка вишневого на нас...

ФутГОЛ

Фінал небайдужих
Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу
19 листопада на ОСК «Діназ» (с. Лютіж) відбувся довгоочікуваний фінал кубка
Вишгородського району з футболу сезону
2017 року.
Федерацією футболу району цей матч
було заплановано провести тижнем раніше на стадіоні «Енергетик», але дощ та сніг
внесли свої корективи.
До фіналу пробилися дві найкращі команди району. За три тури до кінця чемпіонату
футболісти ФК «Лісовичі» здобули золоті медалі, а от боротьба за срібло тривала до остан-

нього туру — і вдруге поспіль срібло дісталося
молодій та перспективній команді «СНД» із с.
Нижча Дубечня.
А тепер розшифруємо заголовок — команди, які задають тон у чемпіонаті Вишгородського району, – не з найбільших населених
пунктів, не мають давніх футбольних традицій,
футбольної інфраструктури, яка є, зокрема, у
Вишгороді, Н. Петрівцях, Демидові, Катюжанці чи смт Димері. Та й бюджети цих сільських
рад, м’яко кажучи, не найбільші в районі. А
запорука успіху цих команд — велика та фанатична любов до футболу їхніх керівників
— Леоніда Титаренка з Лісовичів та Анатолія
Клименка з Нижчої Дубечні. Свій вільний час,
здоров’я, душу вони вкладають у своїх футбо-

лістів, які згодом віддячують керівникам високими результатами. Таких би фанатів футболу
в кожне село!
Та повернемося безпосередньо до фіналу. Тренери Максим Куций (ФК «Лісовичі»)
та Максим Оленківський (ФК «СНД») задіяли
оптимальні та бойові склади. Великий досвід,
якісний підбір футболістів «Лісовичів» позбавив глядачів інтриги, яка досить часто буває у
фіналах. Команда з Лісовичів легко, впевнено
та невимушено довела свою перевагу, в підсумку 4:0, і підопічні Максима Куцого та Леоніда Титаренка поклали свої золоті медалі у
красень-кубок.
Кращими гравцями фіналу визнано Олега
Скуратівського та Даниїла Савійська. Впевне-

но та професійно провела гру бригада арбітрів
на чолі з Сергієм Шкільним та його асистентами Ігорем Негоденком та Костянтином Узуном.
***
Команда ветеранів «Енергетик» вийшла у
фінал чемпіонату Київської області з футболу
серед ветеранів. У своєму виїзному матчі наші
футболісти за сумою двох матчів потрапили
до фіналу, до речі, третій раз поспіль. Тож
26.11.2017р. у м. Вишневе за звання найсильнішої команди області серед ветеранів зустрінуться футболісти з Вишгорода та Баришівки.
Вишгородська районна федерація футболу організовує виїзд уболівальників у м. Вишневе. Автобус вирушає об 11:00 зі стадіону
«Енергетик». Підтримайте наших спортсменів!

Вишгород
Позашкілля

Живемо ЗДОРОВО
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Пісня і танець – як подарунок

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів «Домісольки», спеціально для «Вишгорода»

Осінь видалася багатою на «урожай» призових місць
колективів Вишгородського міського центру творчості
«Джерело», які взяли участь у конкурсах різних рівнів.
Так, на обласному фестивалі-конкурсі дитячих хореографічних колективів «Терпсихора запрошує…» в. м.
Біла Церква 30 жовтня колектив сучасного танцю «Pas de
danse» Катерини Барладян виборов ІІ місце.
Запальні «Канікули» та «Хвилю тримай» глядачі сприймали дуже жваво. А наші танцівниці, як завжди, були на висоті.
Наймолодша група цього колективу (керівник – Марія
Шарлай) стала також лауреатом 18-ого Всеукраїнського дитячого фестивалю-конкурсу «Зоряні малята-Осінь
2017» (м. Київ, 11 листопада).
На обласному фестивалі-конкурсі дитячих хореографічних колективів «Терпсихора запрошує…», що проходив у м. Біла Церква 30 жовтня, студія українського
народного танцю «Вишеград» (керівники – Анастасія Побідаш та Оксана Черкас) у номінації «народна хореографія» виборола ІІ місце.
«Під час виконання першого номера – танцю «Гопачок»
– зникла фонограма, але діти не розгубилися – продовжили
танцювати без музики, – розповіла Анастасія Побідаш. – Тобто, гідно вийшли із ситуації.
Нашому колективу всього два роки, але діти досить друж-

ні, працюють злагоджено. І конкурси, під час яких вони відчувають дух змагань, також згуртовують колектив».
Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Зоряна Брама»,
що проходив у м. Києві 4 листопада, приніс призове ІІІ
місце колективу народного танцю «Джерельце».
Хоча до нього виступили 35 колективів із-понад вісімдесятьма номерами, і наші діти дещо стомилися, все ж їхній оригінальний «Африканський танець» у постановці керівника колективу Світлани Стащук помітно вирізнявся серед багатьох
виступів. «Змішана група наших дівчаток – від 8 до 14 років
– виступила на належному рівні, – каже Світлана Віталіївна.
– Для найменших, до речі, це був дебют. І всі ми збагатились
враженнями. Цікаво було, наприклад, побачити гуцульські колоритні танці у виконанні самих гуцулів».
Міжнародний фестиваль-конкурс «Gold star» на сцені
Київського університету ім. Б. Грінченка 4 листопада приніс шоу-студії мод «Фантазія» ІІ місце.
«Ми показали колекцію «Магія весни», яка відтворює красу весняної пори, коли розцвітають перші квіти, – розповідає
керівник студії Марина Іллєнок. – Це було наше спільне дизайнерське рішення, і втілювали його ми всі разом.
Конкурс пройшов на найвищому рівні. Увагу було приділено кожному учаснику».
На Міжнародному конкурсі «Соняшник», що відбувся
18 листопада в столичному БК «Дніпро», колектив хорового співу «Домісолька» посів 2 місце, а дев’ятирічна солістка Марта Горбаченко – 1-е.

Кристина ЧОРНА,
учениця Технічного ліцею НТУУ “КПІ” м. Вишгорода

«Усе, що тішить, – відтворюю на палітрі»

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

16 листопада у приміщенні Вишгородської міської організації
ветеранів з ініціативи голови районної ветеранської організації Таміли Орел було відкрито виставку робіт художниці Марини Варченко, яка зустрічала гостей у неймовірно гарному, сонячному настрої.
Під оплески гостей радник міського голови, президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев та голова міської
ветеранської організації Петро Жуланов урочисто відкрили виставку, перерізавши червону стрічку.
Було багато слів захоплення і подяки від організаторів, серед
яких ветеран праці Людмила Болдирева, та гостей, а потім художниця представила картини і розказала про свій творчий шлях у образотворчому мистецтві, що розпочався лише три роки тому, про те,
наскільки для неї важливо займатися цією справою.
Сюжети картин, написаних олією, – портрети, натюрморти, пейзажі. Одна з них була незакінчена – художниця вирішила завершити
її тут, у залі. Бажаючі могли спостерігати за цим упродовж п’яти днів,
поки тривала виставка.
Марина Варченко розповіла ще про одне своє захоплення — написання віршів. Бажаючі мали змогу прочитати їх та поділитися враженнями.
Художниця з радістю відповіла на кілька моїх запитань:
— У Вас чудові картини. Трішки дивно, що цією справою Ви
займаєтеся лише три роки?
— Поки мої діти навчались, я багато малювала, переважно, для
них, для школи. Але діти виросли…
Одного разу мій друг Валерій Чумаченко запропонував: «Давай
купимо фарби!» Я тоді не дуже добре відреагувала. Але згодом він
мене вмовив. Вони лежали у мене довго. Мабуть, я просто боялася
почати. І все-таки вирішила, що варто спробувати, адже чому б не
зайнятися тим, що приваблює? Коли спробувала, у мене вийшло це
так, ніби я малювала все життя.

Пілотний проект

(Початок на стор. 1)
Ось що розповів про цей проект міський голова Олексій
МОМОТ:
— Численні рейтинги комфортності життя традиційно надають Вишгороду місце у ТОП-3 ліпших сателітів української столиці. Такими показниками ми завдячуємо багатьом складовим.
Наше завдання — не тільки зберегти високий цей високий статус, а й постійно вдосконалюватися.
У Вишгороді проблем із своєчасним вивезенням сміття фактично не існує. Під час опитування громадської думки, яке ми

Виступивши у жанрі «естрадний вокал» у народній манері, вона підкорила членів журі проникливим виконанням пісні
«За лісами, горами», і з десятків вокальних номерів перевагу
віддали саме їй. «Від голосу Марти справді йшов мороз по
шкірі, – поділилась враженнями керівник колективу Ганна Покровська. – Дівчинка розуміє, що підкорити аудиторію можна
лише, пропустивши твір через себе. Адже пісня має бути для
людей справжнім подарунком. І Марта наполегливо працює,
оволодіваючи прийомами вокалу, відточуючи майстерність
щодня».
Вітаємо джерельні колективи та їхніх керівників! Бажаємо
нових успіхів!

Виставки

Більше фото — див. на сайті газети

— Що дає Вам натхнення творити?
— Як бачите, у мене немає певної теми. Я люблю життя, життя любить мене. І все, що радує чи милує моє око, я
відтворюю на палітрі. Може надихнути прогулянка у якесь
красиве місце або прочитаний вірш, вислів, фотографія чи

У Вишгороді презентували
проект роздільного збирання
побутових відходів
проводили напередодні нашого експерименту, менше 10% містян згадували про сміття під час перерахування найбільших проблем міста. Більш того, 3/4 респондентів вважають, що ситуація з
вирішенням цієї проблеми за останні роки суттєво покращилася.
Проте це не привід «спочивати на лаврах». Бо місто розвивається. З’являються нові житлові комплекси, а це не тільки будівельне сміття сьогодні, це ще й збільшення кількості мешканців
(відповідно й обсягів побутових відходів) у подальшому. Тож уже
сьогодні маємо думати про майбутнє.
Світовий досвід каже, що оптимальним рішенням є роздільний збір побутових відходів із подальшою переробкою або
екологічною утилізацією. Саме тому ми пристали на пропозицію
Української Пакувально-Екологічної Коаліції.
Меморандум із УКРПЕК був підписаний у серпні. Це не одноособове рішення. Документ був затверджений на сесії Вишгородської міської ради. Він визначив, що вже у наступному році
ми маємо вийти приблизно на рівень 1/5 всього обсягу відходів
упаковки, що мають збиратися роздільно та перероблятися. У
подальші роки маємо на меті довести показник до третини.
Особливо хочу наголосити на тому, що на цей проект з
міського бюджету не витрачено жодної копійки. Його реалізація
вигідна УКРПЕК, а ще більше – нашому місту, бо він пілотний і
репутаційний. Особливо вигідний проект нашим комунальникам,
які на третину менше будуть сплачувати за вивезення сміття на
Новопетрівський полігон.
Міська влада взяла на себе зобов’язання сприяти інформуванню населення щодо роздільного збору побутових відходів. Це дуже
важливо (розраховую на підтримку журналістів). Бо це не тільки
наше теперішнє, а й майбутнє. Маємо з дитинства привчати малечу до стандартів, які є нормою для усього цивілізованого світу.

краєвид із вікна. У мене немає проблем із вибором теми.
Вони у мене в черзі стоять.
— Як ставиться родина до Вашої творчості?
— Мої діти щасливі, що у них така талановита мама.
Вони підтримують мене, і я за це їм вдячна.

Шановні вишгородці!
З ініціативи та за підтримки мецената Максима Калінкіна, з метою
профілактики та раннього виявлення захворювань зору, 26 листопада
2017 року з 9:00 до 13:00
у м. Вишгороді (фойє
РБК «Енергетик») відбудеться безкоштовна благодійна медична акція.
У рамках заходу заплановано
консультативно-діагностичні медичні послуги лікарів-офтальмологів. Під час акції безкоштовно надаватимуться
окуляри (відповідно до призначення лікаря).
Місце проведення акції: м. Вишгород, пл. Г.
Строкова, РБК «Енергетик». Додаткова інформація
за тел.: (093) 589-74-43, (097) 934-97-64

Читайте на сайті
Осіннє свято в «Джерелі»
Всі дороги ведуть у Козаровичі
Оподаткування благодійної допомоги, наданої учасникам АТО, учасникам
масових акцій громадського протесту в
Україні та членам їх сімей
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
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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, 12:50
«Мiняю жiнку»
13:45, 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 «Голос. Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАI»
12:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
19:15, 20:20 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!
09:40 Фiльм
Тетяни Терехової
«ЄВРОБАЧЕННЯ: цiлком
безпечно»
10:30 Т/с «Дiвчата вiйни»
12:20 Перший на селi
15:15, 23:30
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»
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
11:45 Х/ф «Героїня свого

роману»
13:40, 15:30 Т/с
«Королева Марго»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони 2:
Франкенштейн живий»
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»

вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:35 «Хата на
тата»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Спляча
красуня»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
18:25, 23:00 Казки У Кiно
19:00, 22:00 Танька i
Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
7:00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
08:30 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:00 «Кримiнальнi
справи»
13:20, 15:05, 21:20 Т/с
«Дуель пiд сонцем»
14:45, 19:00, 23:15, 03:40
«Свiдок»
15:30 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ
6:15, 15:30 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Зваженi та
щасливi - 7»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 09:09 Kids Time
06:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:10 М/ф «Хранителi
снiв»
09:10 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
11:15 Х/ф «Голоднi iгри:
Сойка-Переспiвниця ч.1»
14:10 Х/ф «Голоднi iгри:
Сойка-Переспiвниця ч.2»
17:00 Хто зверху?

19:00 Ревiзор
21:15 Страстi за
Ревiзором
23:50 Вар’яти
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20, 04:30 Правда
життя
10:20, 21:40 Мисливцi за
зброєю
11:20 Кенгуру: таємне
життя
12:20 Таємницi
Гвадалкiвiру
14:10 Мiстична Україна
15:10 Любов, ненависть i
пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
19:50 Коала: таємне
життя
23:40 Смертельний
двобiй
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 «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»
18:10 «Неймовiрнi
винаходи»
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 «Красуня i
чудовисько»
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 «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»
10:20 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв!»
12:25 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Доярка з
Хацапетовки-3»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi

новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:15, 13:25 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:15 Х/ф «Зоряна
брама»
16:50 Х/ф «Хiтмен»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Нюхач - 3»
22:30 Свобода слова
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
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 можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»

ВI В ТО Р О К , 2 8 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 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 «Модель XL»
23:45, 00:10 Х/ф
«Фантастична четвiрка»
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»
15:20 Х/ф «Гра на
виживання»
19:15, 20:20 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки 2»

22:10 Т/с «Кiстки 3»
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 «Дiвчата вiйни»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
19:25 Д/с «Столика
Японiя»
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикi тварини»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
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 «Бiле-чорне»
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
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
18:25, 23:00 Казки У Кiно
19:00, 22:00 Танька i
Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
08:35 «Сюрприз,
сюрприз!»
10:35 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:45 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

19:55, 22:45 «МастерШеф
- 7»
23:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
10:25 «Кримiнальнi
справи»
12:15 «Страх у твоєму
домi»
13:55, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Грейспойнт»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:55, 08:09 Kids Time
08:10 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

15:45, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху?
19:00 Любов на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
23:10 Вар’яти
МЕГА
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мисливцi за
зброєю
11:20 Кенгуру: таємне
життя
12:20 Око Атаками
14:10 Мiстична Україна
15:10 Любов, ненависть i
пропаганда
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Скептик
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Коала: таємне
життя
23:40 Смертельний
двобiй

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 «Неймовiрнi
винаходи»
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 «Київськi iсторiї»
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, 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»
10:30, 12:25, 20:40
Т/с «Доярка з
Хацапетовки-3»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
01:10 Х/ф «Не горюй!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач - 3»

12:05, 13:25 Х/ф «Жага
золота»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:40 Х/ф «Кобра»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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
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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20, 13:00
«Мiняю жiнку»
14:40 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 «Мiняю жiнку - 12»
23:35 Х/ф «Фантастична
четвiрка - 2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:30 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
18:55 Кубок України з
футболу. 1/4 фiналу.

«Десна» - «Динамо»
21:00 Т/с «Кiстки 3»
22:35 Т/с «Кiстки 2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13:10 Радiо. День
18:10 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка жiнки
15 км
20:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
20:25 Слiдство. Iнфо
21:30 Тема дня
21:50 Новини. Спорт
22:15 Свiтло
00:00 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
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 «Бiле-чорне»
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
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
18:25, 23:00 Казки У Кiно
19:00, 22:00 Танька i
Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:05, 15:30 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

19:55, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:05 Один за всiх»
НТН
6:40 Х/ф «Загублене
мiсто»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «34-й швидкий»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Страх у твоєму
домi»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с
«Грейспойнт»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:59, 08:14 Kids Time
08:15 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
15:50, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху?
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
23:10 Зiрковi яйця
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 Мисливцi за
зброєю
11:20, 19:50 Кенгуру:
таємне життя
12:20 Довiдник дикої
природи
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Скептик
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 «Неймовiрнi
винаходи»
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
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, 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»
10:30, 12:25, 20:40
Т/с «Доярка з
Хацапетовки-3»
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
10:00 Громадянська

оборона
11:00, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач - 3»
12:05, 13:25 Х/ф «Кобра»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:45 Х/ф «Танго i Кеш»
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
07:50 Драйв
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 , 3 0 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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 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 «Свiт навиворiт - 9»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40 «Помста природи»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:35 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
18:40 «ДжеДАI»
19:15 Х/ф «Таємний план»
21:20 Т/с «Кiстки 3»

22:55 Т/с «Кiстки 2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
18:10 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка,
чоловiки, 20 км
20:05 Д/с «Столика
Японiя»
20:25 «Схеми»
21:30 Тема дня
22:50 Д/с «Дика планета»
ТРК «УКРАїНА»
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 «Бiле-чорне»
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
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
13:00 Готель Галiцiя
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
19:00, 22:00 Танька i
Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Казки У
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:05, 15:30 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:20 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

19:55, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
23:05 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Страх у твоєму
домi»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с
«Грейспойнт»
17:05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
06:59, 08:14 Kids Time
08:15 Т/с «Друзi»
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
15:50, 22:05 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху?
19:00 Зiрковi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
10:20, 21:40 Мисливцi за
зброєю
11:20 Коала: таємне
життя
12:20 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Кенгуру: таємне
життя
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 «Неймовiрнi
винаходи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
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
Хацапетовки-3»
14:00 «Життя на межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач - 3»
12:10, 13:25 Х/ф «Танго

i Кеш»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:45 Х/ф «Найманi
вбивцi»
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
08:35 Капiтал
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
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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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, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху»
22:20 «Вечiрнiй Київ
2017»
00:15 Х/Ф «Швидкiсть - 2:
круїз пiд контролем»
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»
15:15 Х/ф «Таємний
план»
19:15 Х/ф «Мiчений»
21:15 Х/ф «Закон
доблестi»

23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 184»
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 «Дiвчата вiйни»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 «Схеми»
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:40 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт жiнки
7.5 км
20:25 Перша шпальта
22:15 ЧереЩур (Late
night show)
22:50 Як дивитися кiно
23:20 Д/ф «Головна роль»
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 «Бiле-чорне»
23:20 Слiдами
00:00 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
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
21:00 Х/ф «Гарфiлд»
22:30 Х/ф «Як я тепер
живу»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:50 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв!»
08:35, 23:05 Х/ф «Осiннiй
вальс»
10:40 Х/ф «Закоханi
жiнки»
17:30, 22:00 «Вiкна-

Новини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
НТН
6:55 Х/ф «Розвiдники»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Корпус
генерала Шубнiкова»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Страх у твоєму
домi»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с
«Грейспойнт»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00, 22:45 Любов на

виживання
11:55, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:30, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:45 Зiрковi яйця
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 Мисливцi за
зброєю
11:20 Коала: таємне
життя
12:20 Неймовiрний риф
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Скептик
19:50 Кенгуру: таємне
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, 18:10 «Неймовiрнi
винаходи»
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 «Мiсто добра»
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»
12:10 «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 Т/с «Доктор Хаус»
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 Хацапетовки-3»
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
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач
- 3»
12:05, 13:25 Х/ф «Найманi

вбивцi»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:15 «На трьох»
16:30 Т/с «Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комiк на мiльйон
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
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
ЕнергоНезалежнiсть
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 2 Г Р У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45, 23:10 «Свiтське
життя»
10:20 «Голос. Дiти 4»
12:35 Т/с «Село на
мiльйон 2»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:50 «Цiлком таємно»
08:50 «Загублений свiт»
09:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
13:50 18 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» - «Зоря»
16:00 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
18:35 Х/ф «Закон

доблестi»
20:30 Х/ф «Втеча»
22:45 Х/ф «Поцiлунок
дракона» Черв. Круг

23:35 Д/ф «Легiон.
Хронiка Української
Галицької армiї 19181919»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:45 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
11:00 Фольк-music. Дiти
12:50 ДИТЯЧИЙ
ПIСЕННИЙ КОНКУРС
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017.
ФIНАЛ
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт
чоловiки 10 км
17:40 Д/с «Столика
Японiя»
18:05 Д/с «Смак
Дзяннаня»
18:40 Як дивитися кiно
19:10 Д/ф «Головна роль»
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15, 15:20 Т/с «Бiлечорне»
18:10, 19:40 Т/с «На краю
кохання»
23:00 Т/с «Герократiя»
00:20 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15 «Золотий гусак»
NEW
10:15, 15:00 Концерт
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Эхо України»
14:00 Споживач
17:15, 20:00 «Закрита
зона»

18:15, 23:00 THE WEEK
21:00 «Кримiнал»
22:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:20 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя»
12:20 Х/ф «Бруднi танцi 2»
14:00 Готель Галiцiя
19:00 Х/ф «Гарфiлд»
20:30 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:00 Х/ф «За сiрниками»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10, 21:25, 23:35 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
11:10 «Сюрприз,
сюрприз!»
14:00 «Зваженi та

щасливi - 7»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
22:35 «Х-Фактор - 8.
Пiдсумки голосування»
НТН
2:20 «Легенди шансону»
13:15 «Речовий доказ»
15:05 «Свiдок. Агенти»
15:40 «Склад злочину»
17:05 «Переломнi 80-тi»
18:00 «Таємницi
радянського дефiциту»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Невловимi
месники»
21:00 Х/ф «Пiд прицiлом
кохання»
23:05 Х/ф «Жiнка з
П’ятого округу»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:20 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:25 Дешево та сердито
09:50 Ревiзор
12:00 Страстi за

Ревiзором
14:45 Вар’яти
16:45 Зiрковi яйця
18:40 Х/ф «Людинапавук»
21:00 Х/ф «Людинапавук 2»
23:30 Х/ф «Арахнофобiя»
МЕГА
07:40, 00:30 Мiстична
Україна
08:40, 19:10 Таємний код
зламаний
10:40 Смертельний
двобiй
12:30, 21:00 Великi битви
богiв
14:20 Вомбат: таємне
життя
15:20 Неймовiрний риф
18:10 Там, де нас нема
23:40 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:35

«Телемаркет»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:10 «Любов, ненависть i
пропаганда»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Чвари»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
10:00 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
11:50 «Ух ти show»
13:25 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»

00:00 Х/ф «Областi
темряви»
ІНТЕР
08:00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
10:00 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
11:50 Х/ф «Баламут»
13:40 Х/ф «Право на
Надiю»
15:40 Х/ф «Арфа для
улюбленої»
17:30 Шоу «Каролiна. 20
рокiв на сценi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Час будувати»
22:00 Т/с «Своя правда»
ICTV
7:20 Я зняв!
09:15, 13:30 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:15 Х/ф «Гранд
реванш»
18:45 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Розлом СанАндреас»
22:30 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
00:45 Х/ф «Дилер»
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
07:30 Невигаданi iсторiї
08:20 Не перший погляд
10:10 Модне здоров’я
10:40 Сучасний фермер
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
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
23:25 Нацiональний актив

НЕДIЛЯ , 3 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка»
10:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:55 «Свiт навиворiт - 6»
12:45, 13:45, 14:50, 15:55
Т/с «Свати - 6»
17:05 «Лiга смiху»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 4»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2017»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 218».
Титульний бiй: Макс
Холловей vs Жозе Алдо.
Пряма трансляцiя з
Детройта (США)
09:00 Бушидо
10:00 «Бандерлоги»
11:00 «Помста природи»

12:00 Х/ф «Бiлий шквал»
14:40 Х/ф «Мiчений»
16:40 Х/ф «Конанварвар»
19:20 18 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Марiуполь»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 218».
Титульний бiй: Макс
Холловей vs Жозе Алдо.
Трансляцiя з Детройта
(США)
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
12:50 Фольк-music. Дiти
14:10 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Гонка
переслiдування, жiнки,
10 км
15:00 Фольк-music
16:10, 02:20 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап. Гонка
переслiдування чоловiки
12,5 км

17:00 Т/с «Серце океану»
22:15 ЧереЩур (Late night
show)
22:40 Лайфхак
українською
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Її серце»
11:00 Т/с «На краю
кохання»
15:00 Х/ф «Сусiди по
розлученню»
17:00, 21:00 Т/с «Тещакомандир»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Андрiйко»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 16:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15 «Закрита зона»
10:15, 18:15 «Свiтськi
хронiки»
11:15, 16:15, 19:15

«Територiя позитиву»
12:15 Споживач
14:00, 20:10 «Кисельов.
Авторське»
15:15 «Золотий гусак»
NEW
17:00 Концерт
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Ехо України»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:20 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
14:00 Готель Галiцiя
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:30 Х/ф «Як я тепер
живу»
СТБ
6:55 «Хата на тата»

08:55 «Все буде смачно!»
10:50 «Караоке на
Майданi»
11:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:50 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
7:45 Т/с «Дiти Арбата»
11:35 Х/ф «Невловимi
месники»
13:00 Х/ф «Баламут»
14:40 «Легенди карного
розшуку»
16:55 «Склад злочину»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:00 Т/с «Аннадетективъ»
22:50 Х/ф «Азiат»
НОВИЙ КАНАЛ
09:10, 11:10 Kids Time
09:15 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
11:15 Х/ф «Школа

Продам 3-кімнатну квартиру в м. Вишгороді,
пр. Шевченка, 5, 4 поверх. Будинок цегляний. Хороший ремонт. Заходь і живи.
Тел: (067) 320-17-24. Ціна — 1 290 000 грн.
Невеликий торг.

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ

Втрачені диплом бакалавра, серія КВ №
27828929, та додаток до нього, 02 ВО №
072082, реєстраційний № 21, видані Національним університетом «Києво-Могилянська академія» 28.06.2005 р. на ім’я Ігоря
Івановича ДАЦЕНКА, вважати недійсними

шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Втрачені диплом спеціаліста, серія КВ №
30169762, та додаток до нього, 12 КТ №
563510, реєстраційний № 16, видані Національним університетом «Києво-Могилянська академія» 28.06.2006 р. на ім’я Ігоря
Івановича ДАЦЕНКА, вважати недійсними

Продам новий інвалідний візок
Тел: (093) 952-40-70

На кондитерське виробництво
потрібен БУХГАЛТЕР
З РЕАЛІЗАЦІЇ, з/п — 6 000 грн.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 6-а.
Тел: (050) 0-104-104, Ірина

Авалон»
13:10 Х/ф «Людинапавук»
15:45 Х/ф «Людинапавук 2»
18:10 Х/ф «Людинапавук: Ворог у тiнi»
21:00 Х/ф «Макс Стiл»
23:10 Х/ф «Понiвечений»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Мiстична Україна
08:40, 19:10 Таємний код
зламаний
10:40 Смертельний
двобiй
12:30, 21:00 Великi битви
богiв
14:20 Вомбат: таємне
життя
15:20 Неймовiрний риф
18:10 Там, де нас нема
23:40 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар

країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:40 «Мультляндiя»
15:55 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
16:20 «Любов, ненависть i
пропаганда»
17:10 Х/ф «Дракон, що
летить, тигр, що стрибає»
18:55 Х/ф «Вiва, Марiя!»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Так»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
11:50 Х/ф «Принц i я 3:
Медовий мiсяць»
13:45 Х/ф «Академiя

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

Потрібен ЗВАРЮВАЛЬНИК
на підприємство,
зарплата відрядна —
від 14 000 грн, в с. Новосілки,
Вишгородський р-н.
Контактний телефон:
+38 (097) 683 92 79,
Максим Сергійович

ТОРФОБРИКЕТИ.
Тел: (096) 330-64-04

P.S. Зробити жінку щасливою дуже просто. Але дорого...

вампiрiв»
15:45 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Улюблена жiнка
механiка Гаврилова»
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 «Оскар»
14:45 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
18:00, 20:30 Т/с
«Домохазяїн»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Егоїст»
ICTV
7:10 Т/с «Слiдчi»
09:15 Т/с «Вiддiл 44»
12:10, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День

14:05 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
16:30 Х/ф «Розлом СанАндреас»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Команда «А»
23:10 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
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
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
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Секрет довголіття — добропорядність і шляхетність

Лист у номер

Щиро вдячні добрим людям
Сім’я Галини Чух з великою щирою подякою звертається до друзів,
знайомих і просто хороших небайдужих людей за те, що в цей важкий для
нас час ви підтримуєте нас морально, духовно, матеріально.
Дякуємо, що ВИ ТАКІ є у нас.
Галинка проходить протирецидивну хіміотерапію у клініці «Медіполь»
м. Стамбул (Туреччина). Ваші молитви і допомога дають їй омріяний шанс
на життя. І ми віримо, що переможемо цю недугу, бо ми не самі. Тільки
дякуючи Богу і всім вам, ми долаємо цей важкий шлях.
Низький всім уклін!
Сім’я ЧУХ

21 листопада 60-річний ювілей відзначила любляча мама
та бабуся Лідія Макарівна ДІДУХ! Щиро вітаємо!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей — тепла,
На многії щасливії літа!
Діти, онуки та свати

Запрошуємо на роботу
у дитсадок:
— няню; — вихователя.
Тел: (096) 448-37-88

Анатолій ШОКА,
депутат міської ради

Довгожителі

Нещодавно виповнилося 90
років чудовій людині, ветерану Великої Вітчизняної війни, активісту
міської ради ветеранів Григорію
Павловичу Свищу. Про його порядність, людяність засвідчив той
факт, що привітати з ювілеєм прийшло дуже багато людей, які від
душі зичили Григорію Павловичу
здоров’я і довголіття.
Я маю честь товаришувати з ним уже протягом чверті
століття. В години дозвілля мій старший друг розповідав
про своє життя на крайній Півночі, трудові будні, щасливі
дні подружнього життя. Але, попри все, мене найбільше
вразила одна віха його життя — служіння громаді церкви
Бориса і Гліба.
У 1980-х роках Григорій Павлович оселився на Пісках.
Маючи енергійну вдачу і щире бажання творити благі справи, він дуже швидко став добропорядним парафіянином
церкви Бориса і Гліба. А невдовзі йому довірили посаду
старости. Навіть для такої загартованої людини як Григорій
Павлович, це був надзвичайно складний і відповідальний
етап життя. Саме в цей період віруючі добивалися проведення богослужіння у занедбаному тоді Борисоглібському
храмі. Скільки було пройдено бюрократичних інстанцій,
доки у 1987 році влада нарешті дозволила людям опікува-

Купуй органічне

тися цією святинею! Григорій Павлович
завжди з гордістю згадує 1993 рік — початок масштабної відбудови та реставрації храму. Роботи навколо споруди на
Ольжиній горі тривали до 1998 року. І
всі ці роки староста Свищ разом із протоієреєм Дмитром Денисенком були на
вістрі подій.
Потрібно було враховувати всі нюанси реставраційної старовинної будівлі. Скажімо, у 1995 році, після проведення охоронно-рятівних розкопок, у ході
яких були виявлені кілька блоків кладки
мурів ХІ століття, було вирішено законсервувати їх, і зараз
вони експонуються в садибі церкви. Православні паломники сьогодні мають змогу побачити тисячолітню плінфу —
цеглу, укладену на цем’яночному розчині з декоративною
поверхнею у вигляді брил сірого кварциту. Причетний до
цього й Г. П. Свищ.
25 років бездоганного служіння громаді Борисоглібської церкви на посаді старости — це ознака повної довіри і сталого авторитету Григорія Павловича. І коли бачиш
цю бадьору, усміхнену людину — навіть не віриться, що
чоловіку — 90 років. Секрет його довголіття й активності мабуть криється в тому, що живе Григорій Павлович за
християнською мораллю, повсякчасно і повсякденно дарує
людям добро, благочестивість і добродійність. На таких
людях і тримається наш світ.
Довголіття тобі, друже Григорію Павловичу!

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

17.11.2017 р. у 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.
Потрібні співробітники:
— продавці-консультанти;
— обвалювальники м’яса.
Зарплата висока. Тел: (068) 876-35-76.
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

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

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
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