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Зміни до бюджету
та ротація депутатів

Благоустрій

До ожеледиці
підготувалися вчасно
Скандинавський циклон з дощем і снігом істотно не
вплинув на хід комунальних робіт по місту. Природньо, що
їх обсяги дещо зменшилися у зв’язку із сезонним характером, але процес триває згідно попередніх накреслень.
Про комунальні будні останнього часу розповів міський
голова Олексій МОМОТ:
— Власне кажучи, зараз всі роботи по місту спрямовані
на підготовку до зимового періоду. Але ми ще встигли в рамках програми «Теплий під’їзд» замінити вікна у під’їздах по
вул. Київській, 20, Кургузова, 2. Ці роботи продовжуються в
будинку № 22 по вул. Набережній. Також до дощів ми встигли відновити асфальтове покриття перед під’їздами будинку
№ 5 по вул. Б. Хмельницького, де було розкопане подвір’я
у зв’язку з аварією. За зиму грунт уже добре просяде, і навесні ми зможемо капітально і надовго укласти новий шар
асфальту.
Стосовно асфальтування доріг, то сезон уже точно практично завершився, але якщо дозволить погода, то зробимо
ще ямковий ремонт виїзду з вул. Лугової та деякі внутрішньоквартальні проїзди.
За цей період комунальники майже завершили вивезення опалого листя з міських сквериків і вулиць. Згідно з планом продовжуємо видаляти аварійні і сухі дерева, а вражені
омелою — кронуємо.
Кілька слів про зимові приготування автодоріг міста. Перша ожеледиця не застала комунальники зненацька. Було все
зроблено, щоб зранку на дорогах не відбувалося ковзання.
На сьогодні у нас достатньо піщаносоляної суміші для посипання проїжджих частин вулиць, розвезені по місту металеві
ящики також із сумішшю для тротуарів. Для розкидання піску підготовлено дві машини. Третю поки що використовуємо
як самоскид, але в разі потреби ми за пів дня переобладнаємо його у комбіновану машину. Тепер все буде залежати
лише від людського фактору: оперативності і спритності комунальних служб.
Паралельно з цим триває підготовка до новорічних свят.
Ми плануємо до 19 грудня — дня св. Миколая — встановити
ялинку на площі перед будинком культури «Енергетик». Відповідно, поновимо і додамо ще на вулицях міста новорічну
ілюмінацію. Адже цієї зими в нас і св. Миколай, греко-католицьке Різдво, Новий рік, православне Різдво й інші свята.
То ж місто має бути з неповторним шармом.

Влас. інф.

Сьогодні, 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.
Захід проходить за підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота.

ХХХІ сесія міської ради

30 листопада відбулася чергова ХХХІ сесія міської
ради. Передусім, депутати заслухали звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців поточного
року. Наступним прийнятим рішенням сесія внесла зміни до бюджету, зокрема, спрямувала частину вільного
залишку коштів загального фонду у розмірі 553 763 грн
на потреби дошкільних навчальних закладів.
Серед інших питань порядку денного було розглянуто дострокове припинення повноважень депутатів міської
ради Юрія Городиського, Андрія Сербина та Максима Макаренка на підставі їхніх заяв про складання депутатських
повноважень. Дане рішення направлено до міської виборчої комісії. А ось питання про скасування пункту 4 рішення виконавчого комітету «Про погодження місць розташування тимчасових споруд» (кіосків біля АТБ) не набрало
необхідної кількості голосів. Зате вистачило голосів прийняти рішення про розірвання договорів про співпрацю з
російськими містами-побратимами Бєлгородом і Суздаллю. Також депутати прийняли звернення до парламенту
та уряду України з вимогою не допустити скорочення фінансової спроможності місцевого самоврядування у 2018
році й зберегти суть реформи децентралізації — становлення спроможних територіальних громад. Вишгородські
депутати просили парламентарів не приймати проект
Державного бюджету України у пропонованій урядом редакції, а доопрацювати з урахуванням інтересів місцевих
громад.
Народні обранці, уважно вивчивши скарги на установку білборда біля РАГСу, який порушив цілісність архітектурної композиції на площі, скасували рішення і дозвіл на
його розміщення.
Левова частка інших питань порядку денного стосувалися земельних відносин: орендної плати за землю,
надання дозволів на розробку технічної документації
встановлення меж, розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність.

Шановні друзі!
Просимо вас підтримати Галинку Чух у її боротьбі із
тяжкою хворобою та відвідати 02 грудня благодійний
концерт дитячих творчих колективів міста Вишгорода.
Програма концерту:
11:00-12:00 — вистава для дітей 5-7 років
«Тутта та Людвіг»

12:00-16:00 — концертна програма за участю
дитячих творчих колективів Вишгорода
16:00-17:00 — вистава для дітей 8-13 років
«Оповідання з привидами».
Чекаємо вас у актовій залі міського центру
творчості «Джерело» (Вишгород, вул. Симоненка, 3-а)

Вшанували жертв Голодоморів
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Щорічно, у четверту суботу листопада,
Україна і весь демократичний світ вшановують пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору — геноциду української нації.
У Вишгороді біля пам’ятника жертвам Голодомору на мітинг-реквієм зібралися керівники
району та міста, настоятелі храмів, представники установ, організацій, підприємств району,
небайдужі люди.
Настоятель Собору Вишгородської Богородиці протоієрей Тарас Валах та настоятель
церкви Святого князя Володимира протоієрей
Богдан Николин прочитали спільну молитву.
У глибокій жалобі за співвітчизниками, які
загинули голодною смертю, усі присутні схилили голови під час хвилини мовчання...
14 країн на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом. У березні до цього списку до-

єдналась і Португалія, а на початку листопада
у Конгресі США також представили проект відповідної резолюції, після того як низка штатів
прийняла рішення про визнання Голодомору
геноцидом українського народу.
Вишгородський міський голова Олексій
МОМОТ:
“Це одна з найбільших трагедій не лише
в масштабах країни, але й світу. Страшний
голод у 1932-33 роках забрав життя близько
4 мільйонів осіб, 13% усього населення України. Мабуть, така важка доля у нашої країни,
що Господь Бог послав нашому народу важкі
випробування. Якщо обернутись назад, то уся
наша історія насичена кривавими випробуваннями. І 1932-33 роки, війна і навіть сьогодні
ми теж переживаємо важкі часи, коли гинуть
наші воїни та мирне населення. Мабуть, хтось
хоче знищити нашу націю. Але я впевнений, що
будь-які випробування роблять нас сильнішими
та свідомішими.”

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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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. Ватутіна
у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 га
Розпорядження
від 28 листопада 2017 року № 163
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. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 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-a,
офіс 314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території по вул. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 га:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — 1 місяць з моменту
публікації у засобах масової інформації.

Служба 101

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 — 26
грудня 2017 року о 14:30 в 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

Пожежа в Демидові

23 листопада о 01:57 до пункту зв’язку
37-ДПРЧ м. Вишгорода надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку
в Демидові на вул. Річній. На виклик терміново виїхав черговий караул.
Горів шестиквартирний двохповерховий
житловий будинок 15х6 м. Виявилось необхідним залучити додаткові сили. На місце прибули підрозділи 38-ї ДПРЧ смт Димера, 39-ї
ДПРЧ с. Нові Петрівці та 53-й Державний пожежно-рятувальний пост смт Гостомеля.
Складність гасіння полягала в тому, що
будівлі були повністю дерев’яні та віддалені
від джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Вогонь перекинувся на сусідній

двохповерховий житловий будинок.
Пожежу локалізовано о 06:30 та повністю
ліквідовано о 09:58. До гасіння залучалося
шість відділень ДСНС та 24 чоловік особового
складу.
Під час пожежі травму отримала жінка
1950 р. н. (відкритий перелом правого стегна).
Її було госпіталізовано у Вишгородську ЦРЛ.
Пожежею знищено два двохповерхові житлові
будинки за адресою: вул. Річна, № 129, 131 та
речі домашнього вжитку. Пошкоджено поруч
розташований будинок на вул. Річній № 127.
Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення в електрощитовій з наступним горінням у житловому будинку № 129.

Вишгород — демидівським погорільцям
Благодійність
Влас. інф.
23 листопада у с. Демидові сталася
масштабна пожежа. Близько другої години
ночі вогонь охопив спочатку один, а потім
другий двоповерхові дерев’яні будинки.
Лише о 10-й ранку шість пожежних машин
зуміли повністю приборкати вогневу стихію. Внаслідок цього лиха без житла залишилося 30 мешканців. Одними з перших,
хто відгукнувся допомогти постраждалим,
були вишгородці.
— Як тільки ми дізналися про це лихо, то
перше, що спало на думку, — як допомогти
постраждалим, — розповів радник міського

голови, президент благодійного фонду св.
Ольги Володимир Малишев. — Ми порадилися з мером, і Олексій Вікторович розпорядився негайно відвезти людям найнеобхідніші
речі, головним чином — теплий одяг для дітей
і дорослих. Тому ми у фонді завантажилися
всім можливим і оперативно виїхали до Демидова. Вже на місці разом із сільським головою
Василем Дідком вручили погорільцям наш
вантаж. Люди від душі дякували за допомогу,
тут же набрали по телефону Олексія Момота і
щиросердно подякували йому особисто.
Цей факт ще раз свідчить, що біду можна
подолати, якщо кожен із нас проявить таку
ж людяність, благодійність і сердечність, як
це зробив наш міський голова. Разом — ми
сила.

10-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області оголошує набір у підрозділи пожежно-рятувальної служби, які дислокуються на території
Вишгородського району, на посаду — водолаз.
Вимоги: служба в ЗСУ або придатний, відмінне здоров’я, вік 20-35 років. Повна
загальна середня освіта, не притягувались до кримінальної відповідальності.
З/п — від 6500 до 7500 грн.
Надаємо безкоштовне навчання за спеціальністю — водолаз. Є можливість забезпеченням житла в м. Вишгороді.
З питань працевлаштування та за додатковою інформацією звертатись за тел:
066-52-00-734, Віталій Андрійович

Суспільство

Вишгород

Оголошення про проведення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Назва об’єкту експертної грошової оцінки, місце розташування та площа: ФОП Івасько
Я.М., м. Вишгород, вул. Набережна, земельна ділянка загальною площею 0,0500 га.
Конкурс відбудеться об 11:00 15 грудня 2017 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 67, телефон для довідок: (04596) 22-957.
Кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі – до 16:00 12.12.2017 р. за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 (канцелярія виконавчого комітету Вишгородської
міської ради).
Перелік документів, що подаються на розгляд комісії:
— заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
— копія ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
— конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат,
пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт із оцінки земельної ділянки
(подаються у запечатаному конверті).
Строк виконання робіт із оцінки земельної ділянки – не більше шести місяців із дня проведення конкурсу.

МКП «Водоканал» попереджає

Користуєтесь водопостачанням —
платіть вчасно!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»
Питна вода – один із найцінніших природніх ресурсів планети. У нашому місті
послуги із водопостачання та водовідведення для населення і підприємств надає
Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал».
Звичайно, як і на кожному підприємстві,
тим більше комунальному, завжди є проблеми. З нинішніми погодними катаклізмами, а
також застарілими трубами дуже часто бувають пориви, аварії, інші неприємності, внаслідок яких споживачі залишаються без води.
Для нормального функціонування підприємства також необхідні кошти, яких не вистачає.
Однією з найболючіших проблем підприємства у фінансовій сфері є заборгованість споживачів. З тих чи інших причин деякі
з них систематично не сплачують за послуги
водопостачання та водовідведення. Ці причини різні, починаючи з халатного ставлення до
цього питання, забудькуватості або ж думок
щодо безкарності несплати за надані послуги.
Борги населення з централізованого
водопостачання та водовідведення стрімко зростають і вже становлять 4 млн 638,8
тис. грн. Незважаючи на це, «Водоканал» по-

стійно закуповує матеріали, сплачує за електроенергію, за скид стоків та витрачає кошти
на паливо. Не кажучи вже про зарплатню працівникам.
Нині становище дійшло до тієї точки кипіння, коли просто необхідно вдаватись до жорстких санкцій стосовно боржників. Тому нехай
вони не дивуються, якщо їм просто вимкнуть
воду, відключать від каналізації, не пустять за
кордон згідно ЗУ «Про порядок виїзду з України громадян України» або вони побачать відрахування боргу із зарплатні чи пенсії.
До кінця листопада 2017 року до суду планується подати 10 заяв про видачу судового
наказу про стягнення заборгованості за надані послуги з боржників, що призведе до додаткових фінансових витрат споживачів, які мають заборгованість. Станом на 15 листопада
2017 року до суду подано 32 заяви для стягнення заборгованості за отримані послуги.
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал» рекомендує споживачам, які мають
заборгованість, розрахуватися до 01.01.2018
року або з’явитися до абонентського відділу
підприємства для вирішення питання щодо
реструктуризації боргів, щоб не створити собі
зайві фінансові проблеми. Щиро вдячні громадянам, які своєчасно сплачують за спожиті
послуги з водопостачання та водовідведення.

Список помешкань з найбільшою заборгованістю за отримані послуги
водопостачання та водовідведення станом на 15.11.2017 року:
вул. Набережна, буд. № 2
кв.6 — 11 955,22 грн
кв.75 — 8639,29 грн
кв.112 — 21 386,74 грн
кв.118 — 29 116,87 грн
кв.147 — 24 857,46 грн
кв.169 - 5 360,38 грн
кв.171 — 5 440,61 грн
кв.14 — 26 647,57 грн
кв.100 — 5 566,83 грн
вул. Набережна, буд. № 8
кв. 33 — 12 570,65 грн
кв. 50 — 6 370,19 грн
вул. Мазепи, буд. № 7
кв. 48 — 5 339,90 грн
кв. 50 — 5 940,59 грн
вул. Мазепи, буд. № 3
кв. 68 — 14 942,68 грн
кв. 71 — 16 518,44 грн
вул. Мазепи, буд. № 13
кв. 10 — 20 260,38 грн
кв. 44 — 13 207,35 грн
кв. 105 — 5 051,12 грн
вул. Гриненка, буд. № 1-а
кв. 54 — 5 068,72 грн
кв. 68 — 9 098,69 грн
вул. Хмельницького, буд. № 3
кв. 14 — 14 495,92 грн
кв. 45 — 17 966,86 грн
вул. Симоненка, буд. № 5
кв. 12 — 8 658,86 грн
кв. 15 — 8 292,44 грн
кв. 56 — 6 278,04 грн
кв. 60 — 7 340,17 грн

вул. Мазепи, буд. № 5
кв. 29 — 5 669,46 грн
кв. 55/2 — 5 785,76 грн
кв. 93 — 14 086,44 грн
кв. 100 — 6 738,61 грн
вул. Мазепи, буд. № 6
кв. 63 — 11 013,93 грн
вул. Київська, буд. № 2
кв.1 — 7 473,92 грн
кв.53 - 5 927,22 грн
вул. Київська, буд. № 4
кв. 33 — 13 095,91грн
кв.167 — 15 290,76 грн
вул. Київська, буд. № 8
кв. 54 — 37 278,90 грн
Дніпровська, буд. № 3
кв. 15 — 6 801,51 грн
кв. 57 — 10 990,94 грн
кв. 59/2 — 5 922,18 грн
Дніпровська, буд. № 4
кв. 24 — 9 755,90 грн
кв. 38 — 7 529,87 грн
вул. Грушевського, буд. 4
кв.20 — 20 890,18 грн
кв.46 — 5 007,53 грн
вул. Симоненка, буд. № 1-а
кв. 68 — 6 982,89 грн
кв. 106 — 10 766,83 грн
кв. 143 — 16 037,32 грн
вул. Симоненка, буд. № 7
кв. 83 - 16 207,87 грн

вул. Лугова, буд. № 3
кв.3 — 13 273,12 грн.
кв.122 — 32 962,89 грн
кв. 127- 18 127,86 грн
вул. Кургузова, буд. № 3-б
кв. 86 — 13 223,25 грн
кв. 166 — 13 550,71 грн
кв. 182 — 13 056,04 грн
вул. Кургузова, буд. № 4
кв. 48 — 11 897,55 грн
вул. Кургузова, буд. № 11-а
кв. 44 — 8 983,04 грн
кв. 55 - 5 791,53 грн
кв. 129 — 11 918,29 грн
кв. 160 — 7 609,33 грн
кв. 163 — 12 514,40 грн
вул. Грушевського, буд. № 1
кв. 23 — 7 363,21 грн.
кв. 25 — 8 301,71 грн
кв. 28 — 9 836,49 грн
кв. 53 — 8 000,00 грн
вул. Грушевського, буд. № 3
кв. 16 — 9 473,36 грн
кв. 35 — 7 030,27 грн
вул. Шкільна, буд. № 7
кв. 33 — 12 037,87 грн
вул. Симоненка, буд. № 1-б
кв. 32 — 17 564,95 грн
кв. 59 — 27 219,97 грн
вул. Симоненка, буд. № 2
кв. 108 — 37 258,33 грн
кв. 109 — 12 897,81 грн

Суспільство

Вишгород
Прес-служба КОДА інформує

2 грудня

2017 року
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«Українська політика та ЗМІ очима молоді»
З 14 по 22 листопада в Україні проходила Міжнародна акція «Українська
політика та ЗМІ очима молоді», учасниками якої стали 40 молодих українців — з України та з української діаспори Грузії, Молдови, Литви, Італії,
Російської Федерації, Чеської Республіки, Фінляндії, Ізраїлю, Словаччини,
Естонії, Німеччини, Австралії, Угорщини, Румунії, Польщі, Аргентини, Греції,
Бразилії, Франції, Казахстану, Сербії.
У період стажування молоді українці
знайомилися з діяльністю українського
Парламенту, органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, центральних засобів масової інформації.
21 листопада учасники Міжнародної
акції «Українська політика та ЗМІ очима
молоді» прибули на стажування до Київської обласної державної адміністрації.
Голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган зустрівся з учасниками Міжнародної акції та обговорив
можливі напрямки співпраці між українськими діаспорами різних країн та обласною адміністрацією.
Олександр Горган зазначив, що в
Київській області багато різноманітних
гуртків народної творчості, в яких створюються сувенірні вироби, що користуються популярністю, — вишиванки,
ляльки-мотанки, вироби із глини та ін.
«Ці вироби ми безкоштовно будемо надсилати вам. Ви можете їх роздавати на
власний розсуд, презентувати, дарувати, продавати на аукціонах», — зазначив
Олександр Горган. Культурна експансія
між Київщиною та українськими діаспорами дозволить популяризувати українське та Україну у світі.

Будьмо милосердними
Валентина КАШКА,
ст. медична сестра Вишгородської
РОТЧХ
Тяжким тягарем лягли на плечі суспільства наркоманія, сексуальна розбещеність, проституція — саме вони стали
живильними середовищами СНІДу, що
забирає тисячі людських життів.
Україна посідає одне з перших місць
за темпами розвитку ВІЛ-інфекції у Східній Європі, і епідемія не має ознак ослаблення.
Сьогодні в нашій державі зареєстровано понад 129 000 ВІЛ-інфікованих, серед
них 8,5 тисячі — діти. Щодня у нас інфікується 39, а помирає від СНІДу 8 осіб. У нашому районі за 10 місяців зареєстровано
134 особи ВІЛ-інфікованих та 64 хворих на

У свою чергу, учасники акції «Українська політика та ЗМІ очима молоді»
поділилися своїми пропозиціями щодо
партнерства з КОДА.
На завершення зустрічі Олександр
Горган розповів про специфіку роботи
органів державної влади та ознайомив
стажерів зі своїм робочим місцем.
Під час візиту молоді українці також
оглянули виставку народної творчості від майстрів Київщини, на якій були
представлені експонати зі всієї області.
Варто зазначити, що організаторами
акції виступили Міністерство молоді та
спорту України спільно зі Світовим Конгресом Українських Молодіжних Організацій, Управлінням молодіжної політики
та національно-патріотичного виховання
Київської ОДА, Міністерством інформаційної політики України, Міжфракційним
депутатським об’єднанням «Співпраця:
Україна-Діаспора» та громадською спілкою «Промінь Україна».
Метою проведення акції була активізація участі української молоді, яка
мешкає за кордоном та в Україні, у громадському і суспільно-політичному житті
держави шляхом стажування в українському парламенті, органах виконавчої
влади та центральних засобах масової
інформації, формування активної громадянської позиції й патріотичної свідомості молоді України й діаспори, залучення
її до суспільно значущої діяльності, процесу розробки, ухвалення і впровадження управлінських рішень, налагодження
міжкультурного діалогу та залучення молоді України й діаспори до участі у суспільних наукових, освітніх, культурних
програмах та проектах.

Ірина ПРАВДИВА, голова РОТЧХ
У цей день до людей, обтяжених
хворобами, фізичними вадами, прикута особлива увага громадськості і
влади всіх країн світу.
Громадська організація Товариства
Червоного Хреста — це голос тих, хто
страждає. Червонохрестівці постійно
піклуються про цю категорію людей,
надаючи медичну, матеріальну та соціально-побутову допомогу, а в цей день
привертають увагу всіх небайдужих до
проблем інвалідів і закликають до милосердя.
Істини добра прості: добро, яке ви
робите сьогодні, люди завтра забудуть — робіть його все одно; діліться з
людьми кращим, що у вас є, і хоча цього ніколи не буде достатньо, все одно
діліться. Ми маємо не залишати в біді
знедолених, які живуть поруч, – чи то

Хай струна поетична у серці бринить
Олена АЛЬОХІНА
ФОТО — архів автора

Під такою назвою Вишгородським
районним
територіальним центром
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) спільно з Вишгородською районною бібліотекою започатковано цикл літературно-музичних
зустрічей. Розпочав його Анатолій Самойленко.
У читальній залі Вишгородської районної бібліотеки панувала особлива
аура. 23 листопада тут радо зустрічали
гостей працівники бібліотеки та Вишгородського терцентру. На літературну
зустріч-сповідь завітав поет, член Національної спілки письменників України Анатолій Самойленко, чия життєва і літературна стежина розпочалася з Тарасового
краю. Більше десяти поетичних збірок поета побачили світ. Серед них «Моринська
криниця», «Кобзареве поле», «Роду мого
джерело», «Негаснуча зоря Тараса»,
«Обрії родинного поля» тощо.
Звучали поезії про найдорожче: «Доземний уклін рідному краю за цілющий

трунок співучого українського слова» –
громадянська, патріотична лірика, роздуми про непросту долю рідного народу,
час, у якому випало жити:
Відстріляли в столиці патрони.
Тільки квіти сумні майорять.
Та без змін залишились закони,
Кров’ю вбитих невинних горять.
Поет закликає до дій:
Об’єднайтесь, мої ясночолі!
Кличуть сурми нової доби!
Не могла не схвилювати присутніх інтимна лірика поета:
Цвіте любов на березі життя,
Тече рікою в таємничі далі…
Саме ці святі і чисті почуття любові до
рідного краю, до всього сущого на землі
підіймали над буденністю. Тому не випадково зустріч закінчилася піснею на слова
Анатолія Самойленка, адже до його поезій долучилося кілька композиторів.
Запрошуємо небайдужих до поетичного слова на діалоги сердець. Літературні зустрічі відбуватимуться у читальній
залі районної бібліотеки.

1 грудня — День солідарності з ВІЛ-позитивними
СНІД, дітей — 5, із них хворих на СНІД — 2.
Померло в цьому році 13 хворих.
Згідно Закону України «Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на
2014-2018 роки», діє програма, яка дозволяє забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику до участі у
профілактичних програмах, охопити всіх
учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ/СНІДу та формування здорового
способу життя, толерантного ставлення до
людей, які живуть з ВІЛ, знизити рівень їх
дискримінації.
На жаль, кожен має однаковий ризик
заразитися вірусом імунодефіциту, який не
зважає на кордони, раси і соціальний статус людини. Але слід знати шляхи передачі
ВІЛ/СНІДу і не порушувати правил безпеч-

3 грудня — Міжнародний День інвалідів

Прості істини добра

Діалоги сердець

сусід, чи родич, чи малознайома людина.
Медичну та соціально-побутову допомогу незахищеним категоріям населення надають медичні патронажні
сестри вдома та на базі медико-соціального Центру ЧХ, який, завдячуючи
владі, функціонує в м. Вишгороді та
медико-соціальних кімнатах сіл Старі
Петрівці та Пірново.
РОТЧХ постійно опікується й дітьми
школи «Надія».
Намагаємося залучити до благодійності якомога більше людей. Прикладом у нашому місті є приватні підприємці Світлана та Юрій Свистуни,
народжені з Божою іскоркою в серці.
Вони вже протягом 9-ти років щодня
надають 20 гарячих обідів підопічним
Червоного Хреста.
Працівники ЧХ звертаються до керівників усіх форм власності, спонукаючи їх до милосердя, і щиро вдячні добрим людям, які допомагають нашим
підопічним.

ної поведінки.
ВІЛ передається при контакті з інфікованою кров’ю чи іншою біологічною рідиною, через забруднені нею предмети, нестирільні голки, ножиці, інструменти для
татуажу та пірсингу, при переливанні крові
чи трансплантації органів; внаслідок спільного користування забрудненими голками
при вживанні наркотиків ін’єкційним шляхом; при будь-якому типі незахищеного
сексу (без презерватива) — через сперму, вагінальні виділення, а також через
менструальну кров; від матері до дитини
під час вагітності, пологів та при годуванні
груддю.
Не передається вірус при рукопотисках,
обіймах, користуванні загальним посудом,
іграшками, предметами вжитку, через їжу,
воду, повітря. Не підтвердилась і роль клі-

щів, комарів та інших комах, як переносників ВІЛ. Він може жити тільки в рідинах
організму людини і розмножуватися внутрішньоклітинно. В умовах зовнішнього середовища вірус не стійкий і відносно швидко знищується основними антисептиками
та дезінфектантами.
Для того, щоб СНІД не став тавром для
хворих, своє вагоме слово мають сказати
громадські організації і в першу чергу —
Товариство Червоного Хреста України.
Ми маємо об’єднатися усі разом, аби
подолати епідемію, забезпечити правовий
захист ВІЛ-інфікованих і водночас поліпшити обізнаність громадян, особливо молоді.
Будьмо милосердними! ВІЛ-інфіковані
люди потребують нашої підтримки.
Тел. довіри: (04596) 5-16-87 з 8:00 до
15:00 год. (окрім суботи і неділі).

5 грудня — Всесвітній день волонтера

Відповідаємо
один за одного
Ірина ПРАВДИВА, голова РОТЧХ
Активістів Червоного Хреста не готує жодний навчальний заклад, ними
стають за покликанням серця. Волонтер — це доброволець, людина, яка
безкорисно робить будь-яку дію.
Про волонтерів-активістів і помічників Червоного Хреста з села Литвинівки
хочу сказати окремо і подякувати кожному за небайдуже ставлення до ближнього. Сподвижником їхнім і очільником
став учитель Андрій Олегович Сологуб.
Як командир загону він тренує своїх 16
хлопців і дівчат, котрі беруть участь у
змаганнях та інших масових заходах. Як
інструктор-тренер, волонтер Червоного
Хреста навчає учнів, вчителів і працівників підприємств району надавати першу
долікарську допомогу.
Бути волонтером і членом Товариства

Червоного Хреста — почесно і відповідально, адже життя часом дає жорстокі
уроки, і ніхто ні від чого не застрахований. Коли сталося лихо на Сході України,
на звернення ЧХ відгукнулися всі школи
району, колективи, організації, приватні
підприємці і пересічні громадяни. Відповідально і душевно юні волонтери ЗОШ
району беруть участь в акціях «Милосердя». У пакети і валізи з овочами й фруктами діти вкладають записки з побажаннями здоров’я, малюнки, які стають
оберегами для наших воїнів-захисників.
Не обділяють увагою юні волонтери
й своїх однолітків — збирають кошти на
лікування, допомагають одягом, взуттям та продуктами. Так зароджуються
зернятка меценатства. Адже допомога
залежить не від статків, а від духовної
величі людини. Її Червоний Хрест разом
із учителями розвивають у дітей змалку.
Долучайтесь!
Наша адреса: м. Вишгород, вул.
Симоненка, 5, тел: (04596) 5-26-38, ел.
адреса: vrotnx@ukr.net
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Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Вишгород

Центр реабілітації учасників АТО відкрито!

Згадуючи, як все починалось декілька років тому, навіть не віриться, що за цей час стільки зроблено. Здається, минуло декілька днів, а не років. Насправді ж, ідея про
створення Центру реабілітації учасників АТО, який є дуже
важливим для бійців, з’явилась два роки тому.
Спочатку група з декількох чоловік взялась допомагати
військовим у маленькому приміщенні. Зранку до пізньої ночі
збирали речі, медикаменти, продукти харчування та кошти на
закупівлю всього необхідного для наших бійців. Кожного дня
виконували колосальну роботу, ретельно збирали посилки, які відправляли на війну.
Згодом було створено благодійний фонд «З відкритим серцем у майбутнє», який
очолила Ірина Шугайло. Зараз уже навіть не згадати, скільки поїздок було в найгарячіші точки, де знаходились наші захисники, не перерахувати кількості медикаментів, речей, продуктів харчування та коштів, які було для них зібрано. Проведено
безліч благодійних ярмарок, концертів, збір продуктів у центрі міста…
Відкриття центру стало важливою подією для нас усіх. Тут за підтримки і допомоги спеціалістів учасники АТО матимуть можливість покращити здоров’я у найкомфортніших умовах. Для їхніх дітей облаштований куточок, де вони зможуть розважитись та відпочити.
Щиро дякую всім, хто доклав зусиль для реалізації цього проекту.

Краєзнавство

Мала батьківщина — частина святої землі — України

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО — архів 3-А класу ВЗОШ № 1

Цього дня учні 3-А класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 додому не поспішали. Дитячі оченята випромінювали радість
в очікуванні цікавого заходу, до якого старанно готувалися разом із своєю учителькою Олесею Дмитрівною Гачек.
Клас розцвітав вишитими рушниками,
задумливо поглядав на веселих школяриківгоробчиків Тарас Шевченко, портрет якого в
обрамленні українського візерунка додавав
святковості й піднесеного настрою дітям і дорослим.
Колоритна атмосфера доповнювала основний зміст виховного заходу: «Мала батьківщина — частина святої землі — України».
Проникливі рядки про дорогі серцю місця, де народилися, написані на класній дошці
красивим почерком, і дорослих повертали на
перші стежки дитинства.
У вишиванці господиня свята — Олеся
Дмитрівна — подбала й про гостинний стіл,
адже в українських традиціях пригощати
стравами національної кухні. Тож і борщ з
пампушками, і апетитні вареники та духмяні
пиріжки й узвар на білій скатертині та в гарному керамічному посуді очікували маленьких
онучат із татами й мамами у люблячої бабусі.
Вона, до слова, звернула увагу, що такі
гарні вироби колись виготовляли й у Вишгороді. Один із горнів відновлено у гончарному

Живемо ЗДОРОВО?..

музеї історико-культурного заповідника.
Діти там побували на майстер-класі із виготовлення виробів з глини. Охоче разом із
дорослими знову переглянули відеомандрівку
у казковий світ минулого. Кожна стежечка у
рідному місті — початок великих доріг із маленької батьківщини у широкі шляхи Україниненьки.
Знати історію рідного Вишгорода, шанувати коріння свого роду і народу, любити і
оберігати спадок минулих звитяжних і трагічних літ, дбати про майбутнє — основна мета
цього виховного заходу.
Цікаво було стежити за дійством і батькам
та колегам-учителям школи. За дорослими
клопотами не всім була нагода перегорнути
сторінки історії рідного міста. Олеся Дмитрівна нагадала, що перша згадка про Вишгород
(946 р.) була у «Повісті временних літ» Нестора Літописця. Одною із давніх назв — Ольжин
град — місто завдячує славетній княгині Ользі — мудрій і мужній жінці часів Київської Русі.
Розповідь учительки доповнювали учні,
називали історичні постаті минулого, що залишили слід на вишгородських пагорбах. Це
Ярослав Мудрий, князь Володимир, Володимир Мономах, невинно убієнні брати Борис і
Гліб. За деякими історичними свідченнями,
вони поховані саме у Вишгороді, на їхню честь
був збудований величний храм, а нещодавно
встановлено пам’ятник на центральній площі
перед адмінбудинком.
Відвідував Вишгород і Межигір’я Великий

Кобзар. Про це він відгукувався поетичним
словом і багатьма малюнками.
Доречно доповнили історичний екскурс
у минуле кадри фільму про Вишгород. Наше
місто має свій герб, прапор, гімн. Школярі назвали атрибутику Вишгорода, значення кольорів на прапорі, дружно і натхненно виконали гімн. А скільки епітетів вони відшукали для
свого квітучого древнього і молодого міста!
Не забули, що на цій благодатній землі героїчну сторінку вписали і козаки. Вони ревно
боронили свій край від ворога. Маленькі козачата виконали символічні вправи для загартування духу, потанцювали, гарним українським одягом ніби підкреслювали причетність
до славних сторінок історії предків.
Барвистості додали й гарно вбрані дівчатка — у них цвіла краса й неповторність
української душі. І вишивані рушники, з якими майбутні берегині роду танцювали, вдало
вписалися у веселкові кольори свята.
Так, це було свято — історичні сторінки і
сьогодення об’єднали народні пісні, про Україну, мир, рядки віршів вишгородських поетів,
з любов’ю скомпонований фільм про Вишгород, яскраві світлини вечірнього міста.
Погостювала у третьокласників Осінь —
учениця 7 класу Ілона Юдіна. Вона звернула
увагу на неповторні візерунки української
вишивки на рушниках, сорочках, дитячому
одязі, подарувала віночок із осінніх квітів та
колосків. Нагадала, що саме цієї золотої пори
наше місто святкує свій день народження.

Медична реформа — на старті

Верховна Рада дала старт медичній реформі, остаточно ухваливши Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327).
Також було прийнято за основу законопроект щодо необхідних змін до держбюджету (№6604) і президентський
законопроект «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№ 7117).
1. Оплата за послугу та договірні стосунки з медичними закладами.
Головна ідея реформи полягає у тому, щоб змінити систему, коли кошти спрямовувалися на підтримку мережі лікарень. Замість цього кошти виділятимуться на фінансування
потреб пацієнтів.
Із 2020 року фінансування медичних установ визначатиметься згідно з переліком послуг, які гарантовано сплачува-

тиме держава.
Згідно з медреформою, сімейні лікарі мають стати найпрестижнішою спеціалізацією в медицині.
З 1 липня українці мають розпочати укладати угоди із
сімейними лікарями, якщо Парламент ухвалить чотири законопроекти, що дають старт реформі медицини. Сімейний
лікар стане фундаментом системи охорони здоров’я — найпрестижнішою професією із зарплатнею від 15 до 25 тисяч
гривень — переконує в. о. міністра Уляна Супрун.
2. Впровадження «програми державних медичних
гарантій», тобто переліку медичних послуг та ліків, які
оплачуватиме держава. Цей перелік буде щорічно встановлюватися Кабміном і затверджуватися парламентом.
Наразі такого переліку ще немає. Для його складання МОЗ
має зібрати інформацію з медзакладів для визначення вар-

А гостя заходу — автор цих рядків — прочитала вірш про рушник-оберіг і продемонструвала п’ятиметровий витвір спілки майстрів народної вишивки, для якого добирали
улюблені візерунки 25 майстринь.
Згадали діти й про нинішніх творців історії
міста — вони збудували Київську ГЕС, де й
нині працює дідусь однієї з дівчаток, їхні рідні
будували будинки, прокладали дороги, прикрашали Вишгород розмаїттям квітів і дерев.
Тільки б був мир над нашим краєм, Україною,
розцвітало рідне місто над Дніпром.
Саме цього бажали всім учасникам дійства шановані гості: директор школи Олег
Тимченко, заступник директора з навчальновиховної роботи в початковій школі Олена Міщиненко, методист районного відділу освіти
Тетяна Ткач, заступник директора з виховної
роботи Галина Петрук та ін.
І всі, зокрема й батьки, дякували Олесі
Дмитрівні, педагогу від Бога, за відданість нелегкій професії, за одухотворене свято єднання заради щасливого майбуття рідного міста,
краю, України.
На згадку про захід діти отримали прапорці Вишгорода і посмакували стравами
дбайливих матусь. Саме завдяки таким
активним: Тамарі Плужник, Оксані Федоренко, Любові Бондар, Світлані Ощенко, які
подбали про національний одяг школярів і
квіти для гостей, допомогли оформити клас,
виховний захід залишиться в пам’яті і дорослих, і дітей.

тості послуг і реальних потреб населення.
3. Впровадження системи e-Health, яка має знищити
застарілу паперову звітність та дозволить збирати дані щодо
необхідних послуг в окремих районах та розраховувати їхню
вартість.
4. Створення Національної служби здоров’я України
(НСЗУ) — замовника медичних послуг, незалежного від постачальників (лікарень, місцевої влади та МОЗ).
Центральний орган виконавчої влади, який замовлятиме
послуги для пацієнтів, управлятиме бюджетом і його розподілом між медичними закладами. Щоправда, незалежність
НСЗУ дещо руйнують положення про субвенцію на первинній ланці.
Що пропонує уряд?
Наразі кожний українець прикріплений до лікарні. Неважливо, чи влаштовує вас лікар, лікуватися можна тільки там.
Далі на стор. 7

Вишгород

Офіційно
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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. Ватутіна у м. Вишгороді Київської
області площею 60,00 га
Розпорядження від 28 листопада 2017 року № 163
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. Ватутіна у м.
Вишгороді Київської області площею 60,00 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. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 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 – 26 грудня 2017 року о 14:30 в 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. Ватутіна у м. Вишгороді
Київської області площею 60,00 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 у М1:2000;
— схема поділу міста на квартали, мікрорайони, інші частини
території;
— натурних обстежень.
1. Архітектурно-планувальне рішення
Детальним планом передбачається збереження зелених насаджень, а також запропоновано компактну організацію нового
житлового багатоповерхового будівництва, загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів. Проектом визначено територію
для розміщення нової житлової забудови, а також систему вулиць
і проїздів, які повинні зберегтись, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць.
На території планується розміщення нових 16-поверхових житлових будинків, дитячого дошкільного закладу, загальноосвітньої
школи, майданчиків для тимчасового зберігання автомобілів, дитячих майданчиків.
На території лісопарку пропонується прокладання пішохідних
та велосипедних доріжок, розміщення альтанок та видових майданчиків.
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.
2. 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.
3. Основні техніко-економічні показники
Показники

Од. виміру

Кількість

1. Територія в межах проекту, всього

га

60,0000

в тому числі:
— територія житлової забудови

га

4,8601

— територія громадської забудови

га

4,5898

— територія паркової зони

га

12,0458

— інші території

га

35,2943

— вулиці, дороги, проїзди, площі

га

3,2100

2. Кількість житлових будинків:

шт.

5

3. Довжина вулично-дорожньої мережі

м. п.

3101

6

2 грудня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 4 ГР У Д НЯ 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, 11:00, 12:20
«Чотири весiлля»
12:55 «Мiняю жiнку»
14:20, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:20 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Грошi»
23:15, 00:10 «Голос.
Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
12:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
19:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»

20:15 Т/с «Балада про
бомбера»
21:15 Т/с «Кiстки 3»
23:00 Т/с «Кiстки 2»
23:55 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!
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Перша шпальта
15:15, 23:30
Розсекречена iсторiя
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дика планета»
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

11:40 Х/ф «Сусiди по
розлученню»
13:40, 15:30 Т/с «Тещакомандир»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони 3: Iнферно»
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
Дрiмтопiя»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
20:00 Готель Галiцiя
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У
СТБ
7:15, 15:25 «Все буде
добре!»
09:15 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв!»
11:00 Х/ф «За сiрниками»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
7:30 Т/с «Дiти Арбата»
11:35 «Кримiнальнi
справи»
13:20, 15:05, 21:30 Т/с
«Грейспойнт»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Аннадетективъ»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
10:20 Х/ф «Школа
Авалон»
12:15 Х/ф «Макс Стил»
14:10 Х/ф «Людинапавук: Ворог у тiнi»
17:00 Хто зверху
19:00 Ревiзор

21:50 Страстi за
Ревiзором
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 Вомбат: 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
19:50 20 найжахливiших
вбивць
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, 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 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 Х/ф «Академiя
вампiрiв»
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 «Областi
темряви»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30 Х/ф «Арфа для
коханої»
13:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
16:05 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, що не
спить»
00:35 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Секретний фронт.
Дайджест
10:30, 13:25 Х/ф «Грандреванш»

12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Смертельна
зброя»
16:15 Х/ф «Команда «А»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Нюхач»
22:25 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
07:35 Фiнансовий
тиждень
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»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 5 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
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, 11:00, 12:20
«Чотири весiлля»
12:50 «Мiняю жiнку»
14:20, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:20 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Модель XL»
23:45 Х/ф «Розумник Вiлл
Хантiнг»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
15:00 Х/ф «Втеча»
19:15 Т/с «Балада про
бомбера»
21:20, 23:05 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
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
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»
23:30 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»
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 «Трубач»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
20:00 Готель Галiцiя
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:05, 15:25 «Все буде
добре!»
09:05 «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»
20:00, 22:45 «МастерШеф

- 7»
23:55 «Один за всiх»
НТН
6:40 Х/ф «Алмази для
Марiї»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Грейспойнт»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Гаваї 5.0 - 6»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
23:10 Вар’яти
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитський
Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мисливцi за
зброєю
11:20 Вомбат: таємне
життя
12:20 Мадагаскар:
зелений рай
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00 Скарби за копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
19:50 Вiйна хижакiв
20:50 Скарби зi звалища
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»
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 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
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 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:20, 23:00 «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»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, що не спить»
13:50 «Життя на гранi»
14:50 «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 Бiльше нiж правда
11:00 Т/с «Нюхач - 3»
12:00, 13:25 Х/ф
«Смертельна зброя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 «На трьох»

15:00, 16:20 Т/с «Майор
i магiя»
17:35, 21:25 Т/с «Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25, 01:55 Т/с
«Винищувачi. Останнiй
бiй»
23:45 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
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
07:50 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 6 Г Р У Д НЯ 2 017 Р ОК У
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, 10:55, 12:20
«Чотири весiлля»
12:45 «Мiняю жiнку»
14:15, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:15 Х/ф «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, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:30 Х/ф «Бiлий шквал»
19:15 Т/с «Балада про
бомбера»
21:25, 23:10 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 Д/ф «Рейд»
10:45 Д/ф «Аеропорт»
11:55 Д/ф «Дебальцеве»
13:10 Радiо. День
18:20, 21:30 Тема дня
19:00 Д/ф
«Митрофанови: Iсторiя
родини батька i сина»
19:05 Д/ф «19-рiчний
командир»
19:15 Д/ф «Монгол.
Iсторiя снайпера»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
23:30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.
Аль-Джазiра - Окленд Сiтi
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
«Шахтар» - «Манчестер
Сiтi»
00:10 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»
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 «Братик i
сестричка»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
20:00 Готель Галiцiя
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:10 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:10 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

15:50, 22:10 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
23:00 Зiрковi яйця
МЕГА
6:00 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 20 найжахливiших
вбивць
12:20 Мадагаскар:
зелений рай
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00 Скарби за копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Скептик
18:50 Бандитський Київ
19:50 Вiйна хижакiв
20:50 Скарби зi звалища
00:30 Путiвник
неприємностей

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 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Три сестри»
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 сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:20, 23:00 «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»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, що не спить»
13:50 «Життя на гранi»
14:50 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:00, 17:35, 21:30 Т/с

«Нюхач»
12:00, 13:25 Х/ф
«Смертельна зброя-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 «На трьох»
15:00, 16:20 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:50 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
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 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 7 Г Р У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50, 12:20
«Чотири весiлля»
12:30 «Мiняю жiнку»
14:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:00 Х/ф «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»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:30 Х/ф «Конанварвар»
19:15 Т/с «Балада про
бомбера»

21:25, 23:10 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»
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 #ВУКРАЇНI .
«Розкiш Нижньої Апшi»
20:25 «Схеми»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
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 «Зоря» «Атлетiк»
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»
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 «Столику,
накрийся»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
20:00 Готель Галiцiя
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:05, 15:25 «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»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:50 Х/ф «Розплата»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Грачi»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:59, 08:19 Kids Time
08:20 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Зiрковi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
23:10 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитський
Київ
08:20, 13:20 Правила
життя
10:20, 21:40 Мисливцi за
зброєю
12:20 Мадагаскар:
зелений рай
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00 Скарби зi звалища
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Скептик
19:50 Сила тварин
20:50 Скарби за копiйки

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»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Три сестри»
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 сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:20, 23:00 «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»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, що не спить»
13:50 «Життя на гранi»
14:50 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:55, 17:35, 21:25 Т/с

«Нюхач»
11:55, 13:25 Х/ф
«Смертельна зброя-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 «На трьох»
15:00, 16:20 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй»
23:45 Х/ф «Смертельна
зброя-4»
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
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
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

2 грудня

2017 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 8 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
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, 12:20
«Чотири весiлля»
12:30 «Мiняю жiнку»
14:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15:00 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху»
22:20 «Вечiрнiй Київ
2017»
00:15 Х/ф «Фейковi копи»
2+2
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
15:05 Х/ф «Запеклi
шахраї»
19:15 Х/ф «Лiга видатних

джентльменiв»
21:20 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 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»
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10
км. Чоловiки
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
16:35 Бiатлон. Кубок
свiту. Яскравi моменти
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late
night show)
22:50 Як дивитися кiно

23:20 Х/ф «Хайтарма»
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
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...»
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»

7:35 Х/ф «Шкiльний
вальс»
09:30 Х/ф «Пiзнє каяття»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:35 Х/ф «Добiгти
до себе»

ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
18:25 Казки У Кiно
20:00 Готель Галiцiя
21:00 М/ф «Шрек»
23:00 Х/ф «Нянь»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Сорок
перший»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:15, 15:05 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

21:00 «Свiтськi хронiки»
23:00 «Кримiнал»

13:50 «Зваженi та
щасливi - 7»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:25, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
22:35 «Х-Фактор - 8.
Пiдсумки голосування»

6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 07:59 Kids Time
08:00, 22:40 Кохання на
виживання
12:00, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:40, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:40 Х/ф «Знiвечений»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:20, 13:20 Правила
життя
11:20 Вiйна хижакiв
12:20 Повернення
додому
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
18:50 Бандитський Київ
19:50 Сила тварин
20:50 Скарби за копiйки

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»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
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 сезон»

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»
10:05, 12:25 Т/с «Той, що
не спить»
13:50 «Життя на гранi»
14:50 «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

10:55, 17:35 Т/с «Нюхач»
11:55, 13:25 Х/ф
«Смертельна зброя-4»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
7:00, 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 , 9 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, 23:15 «Свiтське
життя»
10:55 «Голос. Дiти 4»
13:30 Т/с «Село на
мiльйон 2»
16:30 «Вечiрнiй квартал
№ 2 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2017»
00:15 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:15 «Цiлком таємно»
11:10 «Загублений свiт»
13:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
17:15 Х/ф «Конанварвар»
19:55 Х/ф «Стукач»

22:00 Х/ф «Глибинна
бомба» Черв. Круг
23:50 «Помста природи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Лайфхак
українською
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 10км.
Жiнки
16:30, 23:30 Футбол.
Клубний Чемпiонат
Свiту-2017. Пачука Вiдад
18:25 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.1/4
фiналу (Winner M1 vs AFC)
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:40, 15:20 Т/с «Бiлечорне»
16:20, 19:40 Т/с «Рiднi
серця»
21:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
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, 14:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:15, 15:00 Концерт
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 17:15, 22:00 «Ехо
України»
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
20:00 «Закрита зона»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:20 М/ф «Школа
монстрiв: Великий
монстровий риф»
12:40 Х/ф «Братик i
сестричка»
14:00 Казки У
19:00 М/ф «Шрек»
21:00 Танька i Володька
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:00 Х/ф «Медовий
мiсяць»
07:55 «Караоке на
Майданi»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф «Добiгти до
себе»

НТН
6:35 Х/ф «Процес»
09:10 Х/ф «Дорога в
пекло»
12:20 «Легенди шансону»
13:20 «Речовий доказ»
15:00 «Свiдок. Агенти»
15:40 «Склад злочину»
17:00 «Таємницi
радянського дефiциту»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Знову
невловимi»
22:10 Х/ф «Спокута»
00:00 Х/ф «Викрадення
Фреддi Хайнекена»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15 Дешево i сердито
07:40 Київ вдень та вночi
09:00 Ревiзор

11:50 Страстi за
Ревiзором
14:20 Вар’яти
16:20 Зiрковi яйця
18:15 Х/ф «Нова людинапавук»
21:00 Х/ф «Нова людинапавук 2: Висока напруга»
00:00 Х/ф «БайБайМэн»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Таємницi пiрамiд
08:40, 19:10 Таємний код
зламаний
10:40 Смертельний
двобiй
12:30, 21:00 Мисливцi на
динозаврiв
14:20 Сила тварин
15:20 Мадагаскар:
зелений рай
16:10 Дика Канада
18:10 Там, де нас нема
22:40 Сперма: секрет
життя
23:40 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»

8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:15 «Концерт
«Приречений на любов»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:40 «Якiсне життя»
18:10 «Любов, ненависть i
пропаганда»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Фраккiя проти
Дракули»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:10 М/ф «Оллi та
скарби пiратiв»
10:50 М/ф «Кунг-фу
Кролик»
12:45 «Ух ти show»
13:50 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
16:45 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Дiвчина мого
найкращого друга»
ІНТЕР
6:25 «Жди мене»
08:00 Х/ф «Осiннiй
марафон»
09:50 Х/ф «Солодка
жiнка»
11:50 Х/ф «Зимова
вишня»
13:30 Х/ф «Доторкнутися
неба»
15:25 Х/ф «Бебi-бум»
17:25 Концерт О. Винника
«Я не забуду»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Час будувати»
22:35 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
ICTV
7:15 Я зняв!
09:15, 14:15 Дизель-шоу
10:45 Особливостi

нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:50 Х/ф «Васабi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Механiк-2.
Воскресiння»
22:05 Х/ф «Перевiзник-3»
00:05 Х/ф «Священник»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
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
07:30 Невигаданi iсторiї
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 , 10 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:50 «Розсмiши комiка»
10:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:55 «Свiт навиворiт - 6»
12:55 Т/с «Слуга народу»
17:05 «Лiга смiху»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 4»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2017»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
10:00 «ДжеДАI»
10:35 «Бандерлоги»
11:35 «Помста природи»
13:00 Х/ф «Крадiжка в
музеї»
14:50 Х/ф «Стукач»
17:00 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
19:20 19 тур ЧУ з футболу

«Зоря»- «Шахтар»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:40 Перший на селi
11:10 Фольк-music. Дiти
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
14:05 Фольк-music
15:05 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х6 км. Жiнки
16:55 Т/с «Серце океану»
21:35 Гумористичне шоу
22:15 ЧереЩур (Late night
show)
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях

09:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
11:00 Т/с «Рiднi серця»
15:15 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
17:15, 21:00 Т/с «Подаруй
менi життя»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Спадкоємиця»
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
13:15 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
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
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
11:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:20 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
14:00 Казки У
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Х/ф «Нянь»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:20 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:15 «Караоке на
Майданi»
12:10 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва

Медична реформа — на старті
(Початок на стор. 4)
Уряд пропонує тотальний переворот з голови на ноги і організовує фактично ринок, де з одного боку є продавці медпослуг,
а з іншого – покупець. Пацієнту можна обирати, хто більше подобається, а гроші автоматично йдуть виконавцю медичних послуг.
Як це працюватиме?
Уявімо, що ви захворіли. Легкий нежить і горло дере. Прямуєте
до поліклініки, яка більше до вподоби. Немає значення географія:
можете обрати лікарню під боком, в області чи в селі — державну, приватну чи відомчу. Головне — укласти з сімейним лікарем
контракт, після чого буде отримано лікування. Держава заплатить
за візит цілком пристойну суму, яка покриває базові медичні послуги. Таких пацієнтів у лікаря може бути не більше двох тисяч на
рік. Гроші до нього прийдуть тільки разом із пацієнтом.
Якщо випадок важкий, а температура під 40о — включається
інша програма. Треба телефонувати у швидку. Невідкладну допомогу і ліки для порятунку оплатить держава. Це називається «зелений пакет». Окрім первинної та невідкладної, в нього також входить
і паліативна допомога (дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та
їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому
виявленню, ретельній оцінці й лікуванню болю та інших фізичних
симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки).
І все це «зелене щастя» – за рахунок податків, які ви вже заплатили.
Ще є «синій пакет» або так звана співоплата держави і паці-

екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
8:00 Т/с «Дiти Арбата»
12:00 Х/ф «Знову
невловимi»
14:35 «Легенди карного
розшуку»
16:50 «Склад злочину»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:00 Т/с «Аннадетективъ»
22:50 Х/ф «Бомжиха»
00:40 Х/ф «Викрадення
Фреддi Хайнекена»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Топ-модель поукраїнськи
09:29, 11:19 Kids Time
09:30 М/ф «Веселi нiжки»
11:20 Х/ф «Кiнозiрка в
погонах»
13:20 Х/ф «Нова людинапавук»
16:10 Х/ф «Нова людинапавук 2: Висока напруга»

19:00 Х/ф «Подорож до
центру землi»
21:00 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв»
22:50 Х/ф «Вертикальний
рубiж»
МЕГА
07:40 Прокляття
скiфських курганiв
08:40, 19:10 Таємний код
зламаний
10:40 Смертельний
двобiй
12:30, 21:00 Мисливцi на
динозаврiв
14:20 Сила тварин
15:20 Повернення
додому
18:10 Там, де нас нема
22:40 Путiвник
неприємностей
00:30 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки

мiстом»
14:40 «Мультляндiя»
15:25 «Спiваючий ректор
як технологiя»
16:10 «Любов, ненависть i
пропаганда»
17:00 Х/ф «Олiвець теслi»
18:50 Х/ф «Катастрофа
«Посейдона»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Доказ»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:20 «Ух ти show»
10:25 М/ф «Оллi та
скарби пiратiв»
12:10 М/ф «Кунг-фу
Кролик»
14:00 Х/ф «Танцюй
звiдси!»
16:00 «Орел i Решка.

єнта. Наприклад, природа нежитю невідома. Для цього потрібен
фахівець, який спеціалізується на тропічній лихоманці. Частину
його послуг оплатить держбюджет, а аналізи, які він призначить,
доведеться оплатити самостійно. Утім, це тільки припущення, тому
що прейскуранту «синіх» послуг ще нема. Відомо, що буде винятково за ваш рахунок, — це «червоний» – найдорожчий список.
Аби не купувати кота у мішку, в сесійній залі до документа додали
правки. В зелений список внесли лікування дітей до 14 років, супровід
вагітних та безкоштовні пологи. Грошей на все, впевнені у МОЗ, вистачить. Розпоряджатиметься ними новостворена Національна служба здоров’я. У парламенті ж у новій структурі вгледіли нову корупційну
загрозу, бо все, мовляв, буде зосереджено в одних руках.
У держказначействі, за словами заступника профільного міністра Павла Ковтонюка, навіть погодилися працювати за електронними договорами. Паперові карточки скасовуються. Після того,
як угода про співпрацю потрапляє в електронний реєстр — на рахунок лікарні мають переказати гроші.
Структурні зміни в медицині фактично розділили парламент
навпіл. Є ті, хто категорично проти, і ті хто, вагаючись, проголосували «за». Відтак, головна битва і претензії будуть попереду у другому читанні. Варіант, який пропонує уряд, — це привід позиватися
до Конституційного суду, тому що у 49 статті Конституції йдеться
про безоплатну медичну допомогу.
Очільниця МОЗ Уляна Супрун постійно наголошує: слід сказати правду — безкоштовної державної медицини по суті не існує.
Пацієнт на порозі лікарні отримує чек, ще навіть не отримавши послуги. Зараз є шанс синхронізувати медицину з реальністю, тому
що існує надто багато підводних каменів і тих, хто втрачає мільярдні потоки старого МОЗу.

Перезавантаження»
18:50 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:05 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
13:00 Х/ф «Людинаоркестр»
14:50 «Мiсце зустрiчi»
16:20 «Час будувати»
18:20, 20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20:00 «Подробицi»
23:05 Х/ф «Гувернантка»
ICTV
7:00 Т/с «Слiдчi»
08:30 Мене вбили
09:25 Т/с «Вiддiл 44»
11:20, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День

14:45 Х/ф «Перевiзник-3»
16:45 Х/ф «Механiк-2.
Воскресiння»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Падiння
Лондону»
22:45 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
5 КАНАЛ
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
10:05 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

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

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

Вважати недійсним втрачений військовий квиток офіцера запасу, серія ГГ № 147407, виданий 03.02.2002 р. Вишгородським РВК на ім’я Сергія Вікторовича ВЕСНЯНКИ
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2 грудня

Мозаїка

2017 року

Щиро дякуємо за увагу!
За дорученням вихованців Катюжанського вищого професійного
училища, які залишились без батьківського піклування, хочу подякувати
Вишгородському міському голові Олексію Момоту за надану допомогу й
теплі слова підтримки.
Бажаємо Вам, шановний Олексію Вікторовичу, успіхів у справах на
благо громади міста Вишгорода, миру, щастя та добра.
Руслан НЕДАШКІВСЬКИЙ,
директор Катюжанського вищого професійного училища

У грудні дні народження відзначають
1 грудня — директор КЦ з будівництва та земельних питань при
виконавчому комітеті Вишгородської міської ради Олексій Євгенович
КАРЛОВ та спеціаліст бухгалтерсько-фінансового відділу І категорії
Лариса Анатоліївна КРАДОЖОН

депутати міської ради:
5 грудня — Артем Володимирович ТЮТЮННИК
23 — Богдан Михайлович РУДЕНОК
28 — Валерій Павлович КОСТЮЧЕНКО
Щиро вітаємо іменинників!
Нехай доля дарує багато щасливих років! Шани вам від людей,
здійснення задумів і мрій!
Міська рада, виконавчий комітет, редакція газети «Вишгород»

Влас. інф.

Допоможемо Артему

Щиро вітаємо з 70-річним ювілеєм Валентину Іллівну МИХАЙЛЮК.
Вам нині, рідна, сімдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати і дякувать
За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад матері, колеги, господині,
За щире серце й руки золоті.
Нехай Господь пошле благословіння,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
Інна та Юрій Мельничуки, Світлана та Олександр Шкоди

SOS

Про 15-річного Артема Ільченка із Вишгорода ми писали
кілька місяців тому. У юнака діагностували онкологію (рак) ІІІ
стадії — гангліонейробластома заднього середостіння.
Тяжке захворювання виявили у червні. У серпні проведено
складну операцію та перший курс хіміотерапії. Потрібно пройти
ще сім курсів.
Нині Артем проходить восьмий блок хіміотерапії. Із кожною
хімією його самопочуття погіршується, показники крові падають.
Сім’ї Артема конче потрібні кошти на продовження лікування сина.
Наступний етап – високодозна хіміотерапія в боксі із наступною трансплантацією стовбурових клітин та тривала реабілітація.
Батьки та рідні хлопця щиро дякують усім, хто не залишається
осторонь їхньої біди та дуже сподіваються на подальшу підтримку.
Номер картки Приватбанку 5168 7573 2668 7342,
мама Світлана Григорівна Ільченко: (067) 388-00-15
1-го грудня директору
комунального підприємства
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» Олексію
Євгеновичу КАРЛОВУ виповнилося 50 років!
Від усієї душі ВІТАЄМО Вас зі славним ЮВІЛЕЄМ. Нехай ця дата стане для Вас новою віхою для
втілення всіх благих справ, на які так щире Ваше
серце. Завжди будьте на висоті творчої наснаги,
бадьорого настрою, духовних цінностей, людяності і шляхетності.
Зичимо міцного здоров’я і довголіття, незламної волі, усіх життєвих гараздів, родинного затишку та прихильності долі.
Ми Вас любимо, Олексію Євгеновичу!
Колектив Координаційного центру

З ювілеєм!

Іменинники грудня
Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися
в грудні:
1 грудня — Наталка Кельсієвна ТОМІЛОВА
4 — Іван Федорович ЛІСНИК
7 — Олександр Іванович ВІКТОРОВ, Микола Федорович ПИНДЮРА
8 — Валентина Сергіївна ЗОЛОТАРЕНКО
9 — Раїса Порфирівна АНДРЮЩЕНКО
11 — Валерій Миколайович ФІЛОНЕНКО
14 — Петро Іванович ЗАЙЦЕВ, Віра Сергіївна МУЗИЧЕНКО
15 — Галина Григорівна ОЛЕКСІЙЧИК
20 — Микола Павлович БАРАНОВСЬКИЙ
22 — Валентин Андрійович АРИСТОВ
24 — Галина Григорівна ГРИНЮК
26 — Вячеслав Іванович КОСТЮК
30 грудня — Анатолій Адамович ЦИГАНЧУК.
Бажаємо іменинникам міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

Вишгород

Музика нас єднає
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Конкурси

ФОТО – архів «Домісольки»

На конкурсі «Зіркафест. Єдина країна», що відбувся днями у столиці, в номінації «естрадний вокал»
призові місця вибороли вихованці Вишгородського
міського центру творчості «Джерело» (директор закладу – Наталія Кисіль).
Солістка колективу хорового співу «Домісолька»
Марта Горбаченко посіла 1 місце, Христина Бондаренко
і Дарина Дзеник – 2 місця. Дівчатка виконували сучасні
естрадні українські пісні.
«Вони – великі молодці, – каже про своїх вихованок
керівник колективу «Домісолька» Ганна Покровська.
– Співати люблять понад усе. Саме любов до музики
об’єднує нас і веде до нових досягнень у творчості».

ТЕРМІНОВО! КАСИР у банк, м. Вишгород. Висока ЗП. Тел: (067) 643-05-01
Колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 висловлює
щирі співчуття заступнику директора з господарської роботи Тетяні
Миколаївні Зацепіній з приводу втрати чоловіка ЗАЦЕПІНА Віктора Костянтиновича.
Щирий, відвертий, доброзичливий, приємний у спілкуванні – він завжди був душею компанії.
Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Доля наділила його мудрістю, розумінням колег, з
якими працював. Про таких кажуть – Людина з великої літери. Віктор Костянтинович залишив по
собі добру пам’ять…
Земля Вам пухом, Царство небесне …

Світла пам’ять

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
4 грудня 2017 року свій четвертий
день народження відзначає Вишгородська рекламна агенція «Big City Lights»!
З нагоди плідної та успішної діяльності
прийміть наші найщиріші вітання.
Бажаємо колективу та очільнику рекламної агенції Віталію Кравчуку міцного здоров`я, радісного настрою, добробуту, успіхів, впевненості у майбутньому, натхнення в щоденній праці, реалізації
творчих планів та нових здобутків, блискучих ідей! Нехай
наші партнерські й дружні відносини й надалі будуть такими
ж міцними та плідними!
Ваші вдячні клієнти та партнери

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

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

Купуй органічне

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

P.S.

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

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

Хочеш іти швидко — іди сам, хочеш іти далеко — ідіть разом
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

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

