Прекрасну половину людства — зі святом Жінки і Весни!
Сніг, квіти і безмежне
море жіночих посмішок.
Таким ми бачимо нині найкраще і наймиліше перше
весняне свято 8 Березня.
Сьогодні доречно
ще раз нагадати всім
чоловікам, що внесок нашої чарівної
статі у соціально-економічний
розвиток
нашого міста — просто неоціненний.
Це жінки виховують у дитсадках юне
покоління майбутніх патріотів Вишгорода, у школах передають знання, вчать
бачити світ у різноманітті світлих задумів і помислів, у комунальній сфері жін-

ки забезпечують місту охайний вигляд.
І так добросовісно працюють наші
дружини, матері, доньки у кожній галузі. За це вам, любі жінки, низький уклін, безмежна шана і щира
любов.
Нехай весна завжди квітує у
ваших серцях і оточують вас
гідні чоловіки.
Від усього серця бажаю
міцного здоров’я, щастя,
тепла родинного вогнища
і великої любові.
Зі святом, наші милі!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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На місто впало 750 тис. тонн снігу
Зима таки не вгамувалася.
Однозначно, у жіноче свято на
вулицях буде і свіжий сніг, і кваша за ним. Минулими вихідними
по місту ще раз прогулялася легка завірюха. Скільки ж всього
снігу обвалилося на місто?
Не менше 30 сантиметрів
у висоту. Це, за найскромнішими підрахунками, близько
15 000 000 кубічних метрів. Важко навіть уявити, що Вишгород
притисло 750 тисяч тонн снігової маси. Якби цей сніг водночас
розтанув, то по вулицях і скверах, лісонасадженнях, балках і
ярах ринуло б до Дніпра 300 000
тонн повеневої води. І мало б
нам не здалося.
Комунальні служби міста у ці дні
працювали у звичному вже режимі
надзвичайної ситуації. Головний
акцент було зроблено на очищення
основних автомагістралей. Втішає
той факт, що у жодному випадку
великогабаритні фури не паралізували руху у жодному напрямку.
Звісно, навіть за цілодобової
авральної роботи комунальники не
в змозі прибрати таку кількість сні-

гу. Рятування від колапсу — сумісна праця всіх людей, причетних до
прибирання: міських служб, приватних підприємців біля своїх об’єктів
господарювання, промислових підприємств тощо. Тоді буде толк.
Дуже гарна практика боротьби зі сніговими заметами діє у
Німеччині. Кожен господар індивідуального будинку зобов’язаний
очистити тротуар уздовж своєї земельної ділянки. І не так-сяк, а до
асфальту, щоб, не приведи Боже,
якась фройляйн не впала і не забила ніжку. За невиконання закону
штраф — 100 євро. Це на перший
раз. Далі штраф зростає до жахливих розмірів. Ось чому там у травматології набагато менше бідолах
із вивихами і переломами. Якщо
ми хочемо у Європу, то очевидно
вже настав час задіяти в Україні і у
Вишгороді зокрема цю ефективну
німецьку систему.
У Таїланді й на Балі зараз спека — за 30о. У Сіамській затоці
вода +28о. Нас влаштує у березні
і мінімальна плюсова температура
— скинути б лише зимові пальта і
шуби.

аФішка

10 березня о 17:00 – концерт народного артиста
України Павла Дворського (РБК «Енергетик»)

Лебедина вірність

ФОТО — Володимир Лісогор

Наприкінці березня ми, затамувавши подих, спостерігаємо, як у небесній блакиті пропливають з півдня на північ ключі качок, гусей,
лебедів. Їхній гамір, веселе курликання сповіщають, що прийшла справжня весна.
Зміна клімату, спричинена людиною, внесла
корективи і в цей споконвічний природний рух.
Взимку коливання вод Київської ГЕС у районі садів «Дніпро» не дають кризі скувати два береги.
Це місце і облюбувало для зимівлі чисельне птаство.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

ФОТОмить

Найбільше тут качок, але є і лебеді. Граційні
і величні красені з притаманною лише їм вишуканістю борознять водойму у пошуках смаколиків — риби. Живуть лебеді парами і, здається, у
повній сімейній гармонії. Недарма цю ідилію люди
назвали лебединою вірністю, бо коли один із птахів гине — інший не уявляє надалі свого життя.
Дивлячись на цих красенів, хочеться закликати людей, подружні пари жити в такій же гармонії, взаємоповазі і у великому коханні. Ми варті з
вами подібного щастя!

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387

2

8 березня

2018 року

Наше місто

Вишгород

Звіт депутата Вишгородської міської ради О. Г. Поліщука за 2017 рік
по 25 виборчому округу (вул. Симоненка, буд. 4, 4-а, 4-в, 6, пл. Шевченка, 3)
Справи депутатські
Мій
виборчий
округ — це не лише
території, — це люди
з різними потребами,
різними інтересами
і баченням розвитку
міста. Але є спільна
риса в усіх: кожному
з жителів мого округу хочеться бачити
своє місто, свою вулицю, свій двір затишними й охайними.
Тому моя діяльність як депутата Вишгородської міської ради була спрямована
на захист інтересів громадян, виконання
доручень виборців, у межах депутатських
повноважень.
Більшість проблем на 2017 рік, які поставили переді мною виборці, — це проблеми
утримання будинків та благоустрою прибудинкової території.
В даному напрямку завдяки оперативному реагуванню мера міста Олексія Момота та
за підтримки депутатського корпусу чимало
роботи було зроблено на окрузі, але, звичайно, найбільше там, де в цьому була нагальна
необхідність.

Щодо особистих звернень від мешканців
округу, то найбільше їх було з приводу оформлень актів обстеження матеріально-побутових умов проживання з метою засвідчення
різноманітних фактів: прописки, фактичного
проживання осіб, визначення матеріального
статусу для надання допомоги, субсидій та
інше. Як і за 2016 рік, у 2017 році таких актів
складено більше 200. Дякуючи меру Олексію
Момоту, усі малозабезпечені, котрі зверталися за матеріальною допомогою, отримали її.
Також зверталися мої виборці із проханням надання первинних юридичних консультацій. Моя команда намагалася кваліфіковано
допомогти всім, хто цього потребував.
Не залишив без уваги обдарованих дітей
та дітей усього міста із малозабезпечених родин. Протягом дев’яти років проводжу захід
«Новорічна казка». Дід Мороз та Снігуронька
наприкінці 2017-го завітали із смаколиками до
діток по моєму округу, а також — до малечі
із малозабезпечених родин по всьому Вишгороду.
Для Вишгородської районної спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія», де навчаються дітки з особливими потребами, було
організовано святкові заходи до Дня святого
Миколая із обов’язковим врученням солодких подарунків. Також разом із батьківським
комітетом ВРС ЗОШ «Надія» було придбано

XXXVI сесія Вишгородської міської ради VII скликання

Про затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за 12 місяців 2017 року
Рішення від 02 березня 2018 року № 36/2
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної
громади, керуючись ст. 143 Конституції
України, ст. 77, 78, 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2017
року, а саме:
— по загальному фонду у сумі —
125566,7 тис. грн (згідно з додатком 1);
— по спеціальному фонду у сумі —
15657,7 тис. грн (згідно з додатком 1),
в тому числі бюджет розвитку у сумі —
12334,2 тис. грн (згідно з додатком 1).
2. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету за 12 місяців
2017 року за тимчасовою класифікацією

видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:
— по загальному фонду у сумі —
84803,3 тис. грн (згідно з додатком 2);
— по спеціальному фонду у сумі —
67445,9 тис. грн (згідно з додатком 2),
в тому числі бюджет розвитку у сумі —
65006,4 тис. грн (згідно з додатком 2).
3. Затвердити розподіл видатків
Вишгородського міського бюджету за 12
місяців 2017 року за головними розпорядниками коштів, а саме:
— по загальному фонду у сумі —
84803,3 тис. грн (згідно з додатком 3);
— по спеціальному фонду у сумі —
67445,9 тис. грн (згідно з додатком 3),
в тому числі бюджет розвитку у сумі —
65006,4 тис. грн (згідно з додатком 3).
Міський голова О. МОМОТ
(Додатки чит. на офіційному сайті
Вишгородської міської ради
та газети «Вишгород»)

«Батьківщина» інформує

Питання ініційовано – рішення не прийнято
23 лютого відбулася позачергова
сесія Вишгородської районної ради, на
якій наш депутат ініціював внесення до
порядку денного важливого питання —
про підтримку комплексної програми
покращення умов життя пенсіонерів.
Проте цьому питанню депутатський
корпус не приділив уваги. На його думку,
воно не є важливим. Навіть за присутності громади, яка під вигуки «ганьба!»

залишила залу, депутати це рішення не
прийняли.
Прикладом для наших народних обранців можна навести Боярську міську
раду, де на черговій сесії аналогічне питання набрало максимальну підтримку. І
ми впевнені, що такі рішення будуть прийняті в усіх інших радах Київської області!
Вишгородська РОПП
«ВО «Батьківщина»

Лист у номер
Хор «Ветеран Вишгорода» гідно відзначив свій 10-річний ювілей. Всі ці роки ми дарували творчість вишгородцям та гостям нашого міста, віддаючи частинку своїх сердець.
А в день нинішнього свята отримали справжнє пошанування – ювілейні медалі,
почесні грамоти, квіти. Був для нас і святковий обід з теплим спілкуванням у колі
однодумців.
За все це щиро дякуємо міському голові Олексію Момоту – він виявив до нас
надзвичайну повагу й турботу, Вишгородській райдержадміністрації, районній раді,
міським депутатам Ігорю Свистуну та Олександру Семенову.
Ми надзвичайно вдячні також усім колективам, які прийшли нас привітати і подарували свої чудові художні номери, поетесі Ользі Дяченко – за душевний вірш на
адресу хору.
Ми окрилені. І надалі будемо впевнено звучати на теренах міста.
Хор «Ветеран Вишгорода»

Вдячні за пошанування

матеріали для виготовлення десяти шкільних
спеціалізованих парт та придбано спортивний
інвентар для уроків лікувальної фізкультури.
Я завжди підтримую і творчу молодь. Дітям творчих колективів Вишгорода була надана фінансова допомога на придбання костюмів та музичних інструментів. Особливу увагу
приділив у 2017 році учасникам та призерам
чемпіонату України з хортингу СК «Характерник». Привітав дітей із новорічними святами
та допоміг в організації та проведенні змагань
із хортингу по Україні.
Вважаю, що допомагати дітям — це найважливіше з усіх завдань. Адже наше суспільство починається саме з дітей!
Проаналізуємо коротко, які ж практичні
проблеми вдалося вирішити у 2017 році, окремо по кожному будинку.
Вулиця Симоненка, 4-в:
— Допомога у вирішенні питання переходу
з обслуговування будинку приватною компанією, що не задовольняла мешканців будинку
якістю надання послуг з утримання будинку та
прибудинкової території, до КП Управляючої
компанії Вишгородської міської ради.
— Зважаючи на численні звернення мешканців, організовано та здійснено нанесення
казкового муралу на дитячому майданчику
біля будинку. Радості дітей не було меж! Також ця стіна стала чудовою фотозоною для

всіх вишгородців.
Вулиця Симоненка, 4 та 4-а:
— Завезено чорнозем для облаштування мешканцями квітників та клумб. Також
навколо будинку встановлено огорожу, щоб
унеможливити паркування автомобілів на
зеленій зоні під вікнами мешканців та надати
прибудинковій території привабливого естетичного вигляду.
Вулиця Симоненка, 6, Житлово-будівельний кооператив «50 років Жовтня»:
— За рахунок міського бюджету, зважаючи на наші неодноразові звернення, дообладнано дитячий майданчик лавочками та спортивним інвентарем для занять спортом дітей
задля підтримки здорового способу життя та
встановлено «лежачі поліцейські» на дорозі
біля нього.
— Неодноразово надавалась фінансова
допомога при вивезенні опалого листя.
— Здійснено заміну старих елементів
освітлення у чотирьох під’їздах на нові —
енергоефективні ЛЕД-лампи.
Шановні мої виборці! Хочу подякувати вам
за зворотній зв’язок, за ваші поради та слова
вдячності, що надихають мене, як депутата, й
надалі працювати на розвиток нашого округу
та Вишгорода в цілому! Адже тільки спільними зусиллями ми зробимо наше місто кращим
для комфортного та безпечного проживання!

Увага!
Командування військової частини 3027 Національної гвардії України (м.
Вишгород) інформує, що протягом 2018 року, щоденно, з понеділка по суботу
включно, на території військового стрільбища зазначеної військової частини з
09:00 до 18:00, а також з 20:00 по 02:00 (при проведенні занять уночі) будуть проводитись заняття з виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів та
озброєння бойових машин.

Сумуємо...

Три роки минуло, а досі не віримо…
9 березня 2015 року після важкої
хвороби пішла від нас дорога людина
– молода, гарна, енергійна. Пішла весною, коли зароджується нове життя.
Три роки тому не стало моєї рідної сестрички Тетяни. Їй було лише 47.
Не йде біль, не проходить туга, бо згадується все – і дитинство, і остання Таніна пора…..
Легше стає, коли під час вранішньої
молитви звертаємо слова до Бога, сподіваючись, що і Таня почує, що вона тепер
– наш Янгол-охоронець.
Ті, хто знав струнку жінку в білому, –
пам’ятають її добре серце. Людям похилого віку, тим, хто потребував допомоги,
вона завжди знаходила слова підтримки і
робила все, якщо чимось могла зарадити.
Це була оптимістка й унікально позитивна людина. З перехожими віталась
здалеку і бажала всього найкращого.
«Даруй людям добро і посмішку» – було
гаслом її життя. Недарма мала широке
коло друзів та знайомих.
Під час подій на Майдані вона допомагала Волинській Сотні (35-ій сотні Самооборони Майдану «Волинська Січ»),
пізніше не лишилась байдужою до долі
добровольчих батальйонів. Без сліз неможливо згадати, як дужі молоді хлопці з
батальйону спецпризначення «Січ» про-

воджали її в останню путь.
Ми – я і мама – сумуємо і плачемо у
різних квартирах, оберігаючи одна одну,
бо підтримуємо і турбуємось про єдину
Тетянину донечку – Валерію, яка лишилась у свої 17 років сиротою.
Таня не тримала на руках свою онучку, яка народилась уже без неї, у 2016му. Зараз, дивлячись на неї, я бачу маленьку Таню – так вони схожі!
Сумуємо, але завжди пам’ятаємо
тебе, Таню, дуже любимо. Ти завжди у
наших серцях – наша найрідніша людино!
Всі, хто знав і любив Танюшу, згадайте та помоліться за її душу в ці дні.
Світла пам’ять тобі, дорога сестричко…
Валентина ПАРЧУК

Пам’ятаємо
Рік тому 11 березня на 61-му році пішов з життя надзвичайно добрий син і брат,
турботливий батько й дідусь, надійний колега
Микола Олексійович КРАВЧЕНКО.
В останню путь його проводжали рідні, друзі, співробітники
«Водоканалу», які поважали Миколу Олексійовича за добросовісне ставлення до роботи, чесність і порядність. І ми щиро
вдячні їм та адміністрації підприємства за співчуття і підтримку
у важку годину.
Просимо всіх, хто знав Миколу Олексійовича, згадати його і
пом’янути добрим словом, молитвою.
Вічна пам’ять та милість небесна його душі…
Люблячі мама, брат Юрій, уся родина

Вишгород
(Початок у №№ 2, 4, 8’2018)
Олександр ДРОБАХА
Вертаємо на автостраду. Ні на мить не
можемо завернути до Шарлотсвілля. Тут
розташований його дитя — Вірджинський
університет. Тільки подумки відтворюю у
пам’яті те, з яким захватом Томас Джефферсон вкладає у план закладу всю свою
закоханість в архітектуру. Наперед відчуваю — не вийде у нас потрапити до Муант
Вернона, де міститься садиба і музейний
комплекс першого Президента Джорджа
Вашінгтона. Тут знаходяться, між іншим,
ключі від Бастилії, зруйнованої французами 1789 року, прислані йому Жілбертом Лафаєтом. Поспішаємо до головного
об’єкту наших мандрів — до Вашінгтона —
столиці.
По дорозі багато цікавого, а, головне,
досконала система шляхів. Інколи він п’ятишести-семи ярусний в обидва боки до океанів. Думається про тутешній багатоформатний характер удосконалення технологій самих
систем, наприклад, не тільки вирощування
все вищих врожаїв, а й плекання все більшої
кількості лавреатів Нобелівської премії. Тобто
найскладнішого — як зробити себе самого.
Одна з рекомендацій — бестселер Стівена
Р. Кові «Сім навичок високоефективних людей», яку проштудіював і автор цих рядків.
Книжка вийшла у 73 країнах накладом більше 10 мільйонів (покажчик початку ХХІ віку).
Турбуємося про нічліг. Готелі в столиці
дорогі. Проскакуємо за 30-40 км. Звечора
прокручую у свідомості. Хай там що, відвідати за півтори-дві доби перебування в окрузі
Монумент Джорджу Вашінгтону, видніється здалеку. Там недалеко Меморіал Томаса
Джефферсона, пам’ятник Тарасу Шевченку.
Зранку 11 липня, як і задумувалося, беремо напрямок до Пентагону. Метро. Блискає
річка Потомак, місцями в очеретах. Думалося, перш за все побачу, хоч зображення —
«Трайдент» («Тризуб»), чи «Томагавк»… а
тут очерет… Та ось і знаменитий Пентагон і
нарешті перший паркан. За ним — невисокі
будівлі, пунктиром вимальовується пентаграма монументальної будівлі управління найпотужнішої армії планети. Для мене ця споруда
ще й грандіозний магічний знак! …Йде гурт
ставних старшин. Серед них — фігуриста афроамериканка. Маємо намір підійти ближче і
зробити фотосвітлину на згадку, із нами ж три
майбутні вояки… Зі службового приміщення
виходить офіцер і кидає нам увічливе: — Но!
Метром дістаємося до Арлінгтона —
Американського Національного Цвинтаря,
де спочивають вічним сном американські
воїни всіх війн. Біля пам’ятного дерева, посадженого Президентом Джоном Кеннеді,
спиняємося кожен заглиблений у своє… На
згаданому цвинтарі знаходиться відомий у
світі пам’ятник — монумент «Прапор Батьків» — героям — морським піхотинцям США.
Серед них — полеглий у боях Другої світової
американець українського походження Михайло Стренк. В Арлінгтоні поховані не тільки
військові, а й дехто з почесних громадян, в
тому числі українського походження Лев Добрянський — за особливі заслуги перед Америкою, визначний політичний діяч, вчений,
довголітній голова Українського Конгресового комітету Америки.
…Добираємося метро до Пенсівальнія
авеню. Перед нами великий квадрат стрітів.
Звертаємо навмання на один із красивих, де
низка будинків із якимись табличками. Вихоплюю на одній із них слово… universitet…
Це розкішні споруди Університету Джорджа
Вашінгтона (заснований трохи раніше Хакрівського). Вдалині раз-по-раз виринає Монумент Першому Президенту. Пролітають
ледь чутні повітряні лайнери зі всього світу
(20 мільйонів туристів відвідують Вашінгтон
щороку) та пробігають свій джогін аматори
здоров’я — молоді і літні.
Втома бере своє. Присідаю на пеньок
давнього дерева, зрізаного біля самої землі.
На кілька хвилин заплющую очі… наспівую
піаніссімо пісню часів УНР: «Гей, нуте, хлопці,
славні молодці, чого смутні, невеселі? Чому
не чути пісні гучної. І тихо стало в оселі?.. та
зі словами… Щоб в Україні нам засіяла ясная
зіронька з неба… Зіронька тая — воля святая, кращого щастя не треба»… Встаю, де й
сили беруться?! З дітьми складніше. Дорослі
їх несуть почергово… На просторому майдані здіймається величний Меморіал одного
з найвидатніших американців – Президента
Авраама Лінкольна. Пересувні східці чомусь
не рухаються. Поволі підіймаємося. Навколо
публіка з усіх усюд. Перед входом до залів
знайома мені за часописом «Америка» скульптурна фігура Авраама Лінкольна.

Подорожуємо світом
Знов дається мені взнаки незнання англійської. Все ж дізнаюся — Авраам Лінкольн,
як ніхто з Президентів до нього, надає увагу
освіті. Підписує закон про наділ землею коледжів. Саме за нього американці зрозуміли значення туризму для безпеки країни, бо
мешканці різних країв глибше розуміють один
другого. Незнання породжує нерозуміння і
конфлікти. Вистачає сил оглянути три зали.
Ходжу, як п’яний боцман на п’яному кораблі…
Виходимо на повітря. Присідаю обабіч підпису під статуєю: «В цьому храмі, як і в серцях
людей, ради яких він врятував Союз, пам’ять
про Авраама Лінкольна збережеться навіки
віків». Прикриваю очі хусткою…
Розмисел на скресі епох
В уяві зринають університети його життя.
В школі, за його словами, учиться один рік.
Ще на початках свідомого життя доля кидає
в південні штати: Луїзіану, Міссурі… Ким
тільки не працює: рубає дрова, доїть корів,
торгує. Пізніше живе біля Сент-Луїса. Вище
згадувалось про безмежну правдивість його
натури. Через те стає широко відомим, особливо, коли встряє в політику і зустрічається з
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британства не можуть одірватися колоніальні
організми, які зрадили повстанцям, інтригами
наносять удари добровольцям… Їх всього 17
тисяч. Головнокомандуючого непокоїть те,
що багато американців не схильні творити
регулярну армію і він титанічними зусиллями
за підтримки ентузіастів за всього світу (Лафаєт, Костюшко, Клоотс та ін.) запроваджує
залізну дисципліну. Його дивують курйозні
випадки… Ось офіцер бриє солдата!.. Та це
одне… Набагато серйозніше, коли від непослуху гармата стріляє і розриває обслугу!..
Головне у характері зверхника: дух справедливості, вірності республіканським ідеалам
і в бойовому повсякденні, і коли він очолює
комісію з вироблення Конституції; і найважливіше, коли після перемоги дехто із військових
пропонує йому коронуватись… Королем?!
Він категорично відмовляється від цих намірів. Йому дорогі принципи громадянської
влади навіть у критичні моменти, як вручають
повноваження диктатора. Після перемоги
Джордж Вашінгтон принципово відходить од
справ. Йде до свого господарства. Піклується
про воїнів-ветеранів. До нього йдуть листи зі

Вашінгтон (округ Колумбія)

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Вашінгтоні

людьми у багатьох штатах. 1846 стає конгресменом. Всією душею ненавидить рабство.
Вважає себе послідовником Третього Президента. Расову несправедливість йому вдається розв’язати 1863 року «Декларацією про
звільнення негрів», і тішиться тим, що його
називають Визволитель. Всією високістю своєї душі розуміє історичну важливість моменту: — На нас дивиться з надією вся планета!»
Проте повністю цупкий вузол цієї суперечності розвитку країни доведеться вирішувати
ще цілий вік. Тільки мирні масові протести
60-х років ХХ віку під проводом Мартіна Лютера Кінга покінчать із протиріччям…
Бачу Авраама Лінкольна у Конгресі. Блискучий оратор, від його (неперевершеного
досі!) гумору жвавішають навіть набурмосені
обличчя конгресменів-плантаторів із півдня.
Його дотепи увіходять в історію американської політики: «Можна дурити народ протягом деякого часу і частину народу увесь
час, але не вдасться дурити увесь час увесь
народ!..» Чую Данько кричить: — Діду! Курс
беремо до Монумента Вашінгтону.
— Іду!
***
У серцевині столиці його імені, як і належить бути 172-метровий Монумент-обеліск.
Йдемо від Меморіала А. Лінкольна. Сьогодні
значна доза визначного. З душі почуття, думки ллються через край… Дорога узбережжям
водоймища-озера. Навколо весь час людський потік — до Монумента! Знову обганяють нас аматори бігу — мешканці столиці, а
вгорі лайнери з усіх далин землі… Тихо переборюємо форс-мажор втоми. Дітей несемо по
черзі. Підбадьорюємо один другого. Згадую
знов Поетове «коли ж ми діждем Вашінгтона…»
Констатоване майже півтора сторіччя
тому відчуття ним справи Американської свободи — це передчуття смерті колоніальної
системи — відлунюють два сторіччя у багатьох кутках світу. Шпигає у душі — що було
б з нами, коли б у зударі із Чудіщем нас не
підтримала Америка?!
Присідаємо відпочити… А в мені… видива драматичних моментів Американської
визвольної війни… Британія кидає проти інсургентів Джорджа Вашінгтона 40 тисяч регулярної армії. Ситуація ускладнюється — од

всього світу і гості також. В тому числі знамениті. Листи-відповіді пише сам. Світ здивований! Як землевласник, хлібороб із Вірджинії з
нечисленними добровольцями зміг витримати навалу регулярного британського війська.
Згадана «Янкі Дудль» — яскраве свідчення напруги тих днів. Тут слід зауважити про
суттєву підтримку повстанцям, що здійснює
у 1777-78 роках Французький експедиційний
корпус…
Відомий пізніше як французький письменник. Шатобріан згадує про побут Президента
з Філадельфії 1791 року… Джордж Вашінгтон
живе у будинку, який мало чим різниться від
інших. Охорони ніякої. В нього одна служниця
і закінчує: «Ось істинна ознака величі». 30-літній Наполеон Бонапарт: «Ця велика людина
билася проти тиранії. Він утверджував незалежність воєї Вітчизни. Пам’ять про нього завжди буде дорогою для французького народу
і всіх вільних людей в обох частинах світу». У
безперервному потокові людей і ми віддаємо
шану Великому Президентові і далеко неординарній Людині. У державі є штат Вашінгтон,
120 міст і містечок, сім гір, вісім річок, 10 озер
і 9 коледжів, університет, сотні стрітів і авеню
носять його ім’я.
***
Зовсім недалеко від Монумента Джорджу Вашінгтону пам’ятний комплекс Тарасові Шевченкові. Епопея встановлення
пам’ятника, особистості, задіяні до цієї справи
і зобов’язує згадати визначальні деталі дійства, то більше для багатьох читачів вони невідомі. Ця подія, ставлення до творчості Тараса Шевченка дуже показові у стосунках трьох
держав і культур. ЗДА, колишнього СССР і
України тодішньої і нинішньої.
Ще 1960 року Президент Дуат Айзенгауер
своїм підписом перетворює ухвалу про спорудження пам’ятника Тарасові Шевченкові в
закон. У Москві вирішують випередити американців у будівництві і т. п. Як це Вашінгтон
сміє втручатися у монополію Москви та її київських лакеїв типу Скаби трактувати великого поета «співця кріпацької маси» і т. д. і заважати нам… Тобто зробити його остаточно
трубадуром їхніх паталогічних ідей… Москва
наїжачилася, бо Вашінгтон зриває з неї лицемірну маску. За люб’язністю і обіймами ховаються зуби хижака… 1959 року Хрущов кладе
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квіти у Каневі до пам’ятника Кобзарю і підписує документ про вбивство Степана Бандери — одного із найпослідовніших виконавців
«Заповіту» Тараса Шевченка…
…За півроку у Вашінгтоні повідомляється
про відкриття пам’ятника Поетові 27.06.1964
року… Ми частково йдемо шляхом десятків
тисяч людей доброї волі всієї планети, українців з усіх усюд (Москва все тримає у секреті
і випереджує американців на тиждень. У Москві мало хто знав про це. Людей було небагато). У Вашінгтоні присутніх — 100 тисяч
+ найвищі посадовці держави. Про ці деталі
я довідуюся значно пізніше. За тогочасною
українською пресою Америки. 27.06.1964
року, всі дороги українців ведуть до Вашінгтону… Пенсільванія авеню до Поета і Пророка
урочистою ходою йдуть студентська молодь,
ветерани українських визвольних змагань з
усіх Штатів. Майорять українські, американські прапори, гасла. Надають слово Президенту Дуайту Айзенгауеру. Подаю квінтесенцію великої промови, яка реалізується у світі
і сьогодні…
«Моєю надією є те, що наш величезний
стотисячний похід — від тіні Монумента Вашінгтону до підніжжя пам’ятнику Тарасові
Шевченкові запалить тут новий світовий рух
у серцях, умах… безперервний рух, присвячений незалежності та волі всіх народів, всіх
поневолених націй у всьому світі».
Перед нами — відомий у світі скульптурний образ молодого Поета і Пророка, митця
українського роду Леоніда Молодожанина —
Тараса Шевченко іде назустріч бурям і штормам свого життя. Надпис: Taras SHEVCHENKO 1814-1861
BARD OF UKRAINE»
З лівого боку опукла гранітна плита з
плоскорізьбою «Прометея», який рве ланцюги (з поеми «Кавказ»). На полірованому
п’єдесталі з правого боку викарбувані уривки:
«Коли ж ми діждем Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись!»
Тарас Шевченко «Юродивий» 1857
З лівого боку: «Борітеся — поборете.
Вам Бог помагає! За вас правда,
За вас слава і воля святая!»
Тарас Шевченко «Кавказ» 1845
Тут слід зауважити про причетність всіх
Президентів країни 1950-60-х років до спорудження пам’ятника нашому Поету. Гаррі Трумен перебирає на себе обов’язки почесного
голови Комітету спорудження. Сприяє реалізації пам’ятника Джон Кеннеді. Ліндон Джонсон пише спеціальне послання з цієї нагоди,.
Джордж Буш цитує Поета у ВР України…
…В моєму єстві відлуння думок і почувань
багатьох. Тоді крізь призму урочистостей,
виступів очільників американської держави і
громадян українського роду присутні зі всього світу збагнуть: Тарас Шевченко не тільки
батько відроджувальної української нації, а
як один з провідників ідей нової епохи людства, остаточної перемоги «доби універсальної свободи, миру і справедливості для всіх».
Відгомін цих почувань оживає тут 11.07.2017
року через півсторіччя після 150 роковин його
появи на світ. Наснажені переживаннями, переводимо подих і завертаємо до метро. Сонце починає припікати: тож бачимо тільки вершини деяких капітальних історичних споруд.
Поруч Музей Афроамериканської культури та історії. Повертаємо на авеню департаментів (міністерств) економіки, торгівлі,
екологічного захисту… У своєму нотатнику
у метро зафіксовую наспіх, фрагментарно,
побачене, відчуте сьогодні… Мов соціальний кондиціонер у свідомості не тільки моїй,
а також багатьох співмандрівників з усього
світу…
Нарешті готель. Наповнені по вінця враженнями і думками… Виразно і реально відчуваю і розумію — здійснити заплановане...
«Фантастичні думи! Фантастичні мрії!..» потрібно у декілька сот разів більше часу. Немало, що вдалося здійснити. Добре взагалі,
що ми цілі!
…На хвилину — водний цілющий душ. Гірська свіжість білизни. Тиша — і тебе нема…
«Ні! Є! На якісь миті — між сном і напівсном… З високостя фантастичне віяло проміння… Дивне видиво… Споруди… Майне палац… Це ж Монтічелло!.. Вдалині Франкліна
площа (square…) Лафаєт (square…) площа…
Виразний силует величного Меморіалу
Томаса Джефферсона — споруджений до
його 200 роковин 1943 року… Це Апостол
Американської свободи! (мовить) — з виразним жестом Президент Франклін Делано
Рузвельт… Ще блискає думка… в Україні досі
немає жодного видання перекладів його творів… Ще є час до 13.04.2018 року — 275 роковин, хоч в якійсь мірі надолужити втрачене.
(Далі буде)
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З Міжнародним жіночим днем!
Дорогі жінки Вишгородщини!
Щиро вітаю вас із найпрекраснішим святом
весни — Міжнародним жіночим днем!
Своєю невтомною щоденною турботою про родину, материнським теплом і ласкою, вірністю і добротою, ніжністю й милосердям ви заслуговуєте на шану
і глибоку повагу!
У різні часи місце жінок у суспільстві змінювалось.
Нелегка доля спіткала українських жінок в XXI столітті. Жінки-військові, волонтери, медики, ті, хто чекає
своїх чоловіків, синів, братів з війни на Сході України
щодня демонструють свою силу і гідність. Ви надихаєте нас, допомагаєте бути кращими, добрішими та
впевненішими в собі.
Чарівні жінки! Висловлюю вам щиру повагу та

Щирі вітання
вдячність за щоденне піклування про родину, активну життєву
позицію, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний
розвиток нашого району.
Бажаю вам міцного здоров’я,
нев’янучої краси, радості, добробуту в родинах і мирного неба.
Нехай вас ніколи не оминають
синівська турбота, любов та увага
рідних вам чоловіків, а прекрасні
почуття дарують натхнення для
творчих успіхів і життєвих перемог!
Голова Вишгородської
районної державної адміністрації
Вячеслав САВЕНОК

Зі святом, любі наші!
Без вас і сонце світить не так
яскраво, і птахи співають не так
дзвінко. Без вас навіть найкраще
свято перетворюється у звичайний будній день.
Я бажаю вам найважливішого — величезного жіночого
щастя, а значить — прекрасної взаємної любові! Здорових,
слухняних дітей! Миру і спокою у
ваших домівках!
Нехай все ваше життя стане великим прекрасним
святом!
З любов’ю до вас,
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Дорогі жінки, любі матері,
наші берегині!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Міжнародного
жіночого дня! Прекрасна половина людства зачаровує
світ своєю чудотворною вродою та ніжністю, запалює в
серцях кохання, надихає на
благородні вчинки, прикрашає життя неповторною гармонією.
Образ жінки — у серці й долі кожного: відчуттям
тепла маминих рук, благодаті бабусиної молитви,
незабутнім першим коханням, вірністю дружини, довірливими обіймами донечок і онучок. Ви творите
життя, наповнюєте його величним змістом, щедро
даруєте любов і надію, налаштовуєте на досягнення
великих цілей.
Ми, чоловіки, безмежно вдячні вам за доброту і
сердечність, за турботу і повсякденну самовіддану
працю. Залишайтеся завжди такими ласкавими, сильними і вразливими, такими відважними і такими тендітними, адже ви — це найдорожче в нашому житті.
Нехай свято весни дарує вам відчуття справжнього щастя та яскраві радісні події! Бажаю вам квітучого
здоров’я, піднесеного настрою, натхнення та життєвих успіхів. Хай поруч із вами та у ваших родинах завжди панують мир, злагода і добробут!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України

Любі жінки!
Від щирого серця вітаю вас
з найніжнішим, світлим і прекрасним днем — Святом жінок, весни, чарівності!
Початок весни, початок життя у природі, перше тепло. Нехай
це тепло оселиться в нашій країні та принесе довгоочікуваний
мир на рідній землі. Адже краса
природи надихає, а початок весни символізує початок чогось бажаного у житті. Нехай здійсняться всі найзаповітніші мрії і у ваших родинах панує затишок та любов! Зі святом!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Дорогі жінки!
Не існує у світі тих слів, щоб
сповна висловити вам любов,
захоплення і шану. Без вашого
тепла, ніжності, турботи і ласки
життя було б сірим і буденним.
Воістину кажуть, що жінка —
всьому основа. І в цьому ми, чоловіки, переконуємося щодня.
У цей святковий день бажаю
вам добра і великого жіночого
щастя. Нехай з вами завжди будуть поряд вірні і порядні чоловіки, милі діти, а у ваших домівках панує достаток,
затишок і промені сонця. Ви гідні найкращої долі. Довгих вам років життя, палких поцілунків коханих, благословення небесних сил.
Олексій ПОЛІЩУК,
депутат Вишгородської міської ради

Милі наші жінки!
У це незабутнє свято весни
хочеться, щоб поза увагою чоловіків, дітей, онуків не залишилася
жодна жінка. Бо наша «слабка»
стать на своїх тендітних плечах
тримає сім’ю і на роботі встигає
бути чарівною і неповторною.
Я бажаю усім жінкам нашого
міста безмежного щастя, міцного здоров’я, великого достатку і
добробуту, сімейної злагоди, вірних друзів, заслуженої шани у
близьких і рідних, мирного неба і сонячних днів.
Нехай святковий весняний настрій залишається з
вами на довгі роки.
Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради

Шановні жінки Вишгородщини!
Вам, представницям прекрасної половини людства, –
мої найщиріші вітання зі святом весни та ніжності.
Ваша жіноча чуйність, щирість почуттів, тонка інтуїція і материнська мудрість завжди були і
залишаються надійними супутниками на нелегких життєвих дорогах. Долати всі перепони значно
легше, якщо відчуваєш за собою
надійний тил, любов і підтримку.
Працелюбні, талановиті, успішні. Ви працюєте не
лише в традиційно жіночих колективах – закладах
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, але й у виключно чоловічих: силових відомствах та службах, підприємництві. Немало жінок
нашого краю є хорошими керівниками, займають відповідальні посади у сфері місцевого самоврядування,
очолюють громадські та політичні організації, а значить, є активними будівничими нашого спільного добробуту.
Тож, нехай ця весна принесе вам радість життя та
відчуття впевненості у прийдешньому дні. Нехай єднає вона всіх у добрих починаннях, у спільній праці,
задля вашого жіночого щастя, задля кращого майбутнього.
Зі святом вас, чарівні жінки Вишгородщини!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ,
депутат Київської обласної ради

Вишгород

Дорогі і чарівні!
Чарівне жіноцтво!
У це найочікуваніше свято Весни — наші найщиріші побажання!
Ви завжди надихаєте нас, чоловіків, на добрі
справи, на високі почуття вірності і кохання, створення добробуту у сім’ї, невтомно підіймаєте чоловічу
самооцінку, що спонукає до активності у житті.
Нехай у ці весняні дні і в усі подальші роки вас
оточують вірні чоловіки, які будуть захоплюватися
вашою вродою, ласкою, мудрістю.
Здоров’я вам, любі жінки, на многая літа. Нехай
збуваються всі ваші заповітні мрії і задуми.
Олексій РОСТОВСЬКИЙ, Юрій ДРЬОМІН,
Олексій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ,
депутати міської ради від фракції «Самопоміч»

Прийміть мої щирі вітання
з прекрасним жіночим святом
Весни!
Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує вам міцне
здоров’я, красу та чарівність,
родинне тепло та затишок. Нехай ваша доброта, ніжність,
жіночність завжди сповнюють
серця радістю і любов’ю, будуть
запорукою миру та злагоди, здійснення кращих мрій і сподівань.
Щасливої жіночої долі, надійних чоловіків поруч, квітів – ніжних і духмяних.
Віктор ШУБКА,
депутат Вишгородської міської ради

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
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Свято в «Джерелі»

Нехай у цей весняний час здійсняться всі бажання!
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородська міська рада разом із мером Олексієм
Момотом і творчі колективи міста привітали жінок з приходом весни.
Оркестр-студія «Водограй» під керівництвом Наталії
Тищенко, який розпочав концерт на сцені міського центру творчості «Джерело», хвацько закликав весну, аби
вона не боялася морозу і снігу, що рясно випав на початку
березня. Життєстверджуючі, бадьорі мелодії "Водограю"
розтопили серця глядачів, і вони не жалкували оплесків.
Як і для ансамблю сопілкарів «АRT Stream» (керівник Олена Могиль), які влаштували запальне весілля, та барабанщиць колективу «Drum Station» (керівник Андрій Мороз)
із їхніми «Коломийками».
Майбутні козаки – вихованці студії українського народного танцю «Вишеград» (керівники Оксана Черкас та Анастасія
Побідаш) – показували свою вправність у виступі із солістом
студії естрадного вокалу «Helen Solo» Яном Єрсак-Касеничем. Ліричні пісні Вікторії Хоменко, випускниць вокальної
студії «Полузір’я» Олександри Тихан та Олександри Стецюк,
українські народні – вокального ансамблю «Співаночка» змінювалися мажорними танцями колективу сучасного танцю
«Pas de dance» Катерини Барладян і жартівливим дефіле.
Так, разом із красунями шоу-студії мод «Фантазія» Марини
Іллєнок на сцену вийшли й хлопці – вихованці театральної

студії "АТОС" Ольги Хуторної. Арсеній Демидчук (він же — ведучий свята) та Андрій Махній спробували деякий час побути
в образі жінок, одягнувши високі підбори та нарядні сукні. І,
слід, сказати, це було весело! Номер «У джазі тільки дівчата»
викликав бурю емоцій і схвальні вигуки зали.
Дивували і радували гостей спільні виступи дітей із викладачами. Досвід і талант разом із юністю й чистотою – вокал заслуженої артистки України Тетяни Халаш і композиція малюків
студії пластичної імпровізації Любові Савочкіної, дивовижний вокальний дует Валентини Демочко та її Софійки Лисенко, артистичного педагога Олесі Клімової та шоу студії-мод «Фантазія».
Так, цей чудовий концерт-подарунок готували переважно
жінки і дівчата. Вони ж і були на сцені. Це і незмінна ведуча
заходів — культорганізатор ЦТ "Джерело" Марина Іллєнок,
керівник вокальної студії «Helen Solo» Олена Єрсак-Касенич,
дівочий колектив народного танцю «Джерельце» під керівництвом невтомної Світлани Стащук.
А ще до цієї чудової святкової феєрії причетні, хоча нібито залишилися за кадром, дві творчі особистості – директор
Вишгородського міського ЦТ "Джерело" Наталія Кисіль та
її заступник Оксана Миненко, які щодня згуртовують джерельний колектив. Тож, оплески глядачів, вигуки "молодці!",
схвальні відгуки почесного громадянина міста, поетеси, майстрині Ольги Дяченко, директора Територіального центру соціального обслуговування Наталії Рудько, керівника творчого
об'єднання "Світлиця", лікаря і багатодітної мами Світлани
Жовтобрюх та інших запрошених адміністрація закладу може

…І 8 Березня здасться квіточками
Вікторія ШМИГОРА

Альтернатива

Хоч надворі мороз не спадає і весна не поспішає тішити теплом, жіноче свято ніхто ще не
скасовував. І 8 Березня, з теплом чи без нього,
настане обов’язково.
Але Міжнародний жіночий день, починаючи з
наступного року, доведеться відзначати на робочому місці. Про нововведення повідомив директор Українського інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович.
За його словами, Міжнародний жіночий день планують переформатувати у День боротьби за права
жінок, проте статусу вихідного його все одно позбавлять.
Можливо, дехто з чоловіків потирає руки, мовляв,
так вам і треба. Але зауважу: перелиставши літературу, виявила «жіночих днів» значно більше. Тому
зі скасуванням «радянського» 8 Березня ми цілком
можемо святкувати Жіночий тиждень Колодій — при
тому, за рахунок чоловіків (традиційно вони оплачували жінкам тижневі посиденьки у корчмі)!
Є багато чарівних альтернативних способів відзначити Жіночий день: побити чоловіка прядкою,
роздягнути догола і вигнати на вулицю, змусити весь
день виконувати забаганки і примхи дружини...
І все це, зауважте, наші українські народні традиції!
Якщо з приводу дати (8 березня) ще можна сперечатися — сам Жіночий день — наше національне
надбання. І кількість жіночих днів у народному календарі українців просто вражає — крім дня св. Власія,
Брикса, Колодія, є ще і жіночі місяці. А деякі історики
вважають всю осінь жіночою порою року (період від
Першої до Третьої Пречистої, з «бабиним літом» і
святом Покрови).
Св. Власія
Для прикладу, в Україні на Власія жінки ніколи не
працювали, а після посиденьок із подругами в шинку
українська господиня, прийшовши додому, повинна
була добряче гепнути чоловіка днищем своєї прядки.
Для чого? А «щоб воли були слухняними» весь рік.
Брикси — жіночий день по-українськи
На початку липня, вільні від землеробних робіт,
в українських містах і селах влаштовували брикси. У
цей день господиня дому перекладала набридлу за
рік домашню роботу на свого благовірного. Чоловік,
за вказівкою дружини, повинен був виконувати все:
шити, прати, готувати, доглядати дітей, годувати усю
хрюкаючу і мукаючу живність.
І це лише вдома! На вулицю бідним чоловікам
краще вже було не виходити. Там жінки відігрувались
за все: запрягали замість коней кількох чоловіків, на

воза всідалась «дорідна» молодиця і, поганяючи батогом, мчала вулицями. І добре, якщо в руках був
батіг. А якщо їй прийде в голову підганяти «трійку»
віником або стертою мітлою-деркачем? Сорому не
оберешся! Звісно ж, наїзницю супроводжував веселий гурт подруг.
Якщо зустрічали порядного сім’янина, який поважав дружину, піклувався про дітей, добре ставився
до тещі, — підносили чарку наливки. Якщо ж на очі
потрапляв нещасний, що полюбляв хильнути оковитої або ж заглянути до чужої жінки, — з насмішками і кпинами супроводжували вулицями. По плечах,
спині й тому, що нижче, так періщили батогом або
палкою, що до других віників пам’ятав. Тому ті, хто
відчував за собою грішок, старались пересидіти цей
день удома.
Та закінчувався день бриксів (назва, судячи з
усього, походить від слова брикатися), і знову жінка
займала свій одвічний пост: біля «вічного вогню» –
печі, біля ночвів із білизною, біля колиски з немовлям.
Подібні дні існують і в інших країнах. Подекуди
екстремальні жіночі свята проходять у день святої
Агати.
Вкрай позитивно Жіночий день відзначають у
Франції. 6 березня (або в першу неділю місяця) в
День бабусь, для жінок, старших 55, у багатьох магазинах роблять відмінні знижки! Прекрасна ідея і
чудовий спосіб нагадати всім жінкам зрілого віку про
те, що вони, як і раніше, Жінки і мають повне право
на обновки і вбрання! Ось цю традицію варто було б
однозначно перейняти!
У наші дні в Саламанці (Іспанія) вже не влаштовують жіночі «діонісійські оргії» як на початку ХХ
століття. Але і нині в іспанських містах проходять
екстремальні Жіночі дні. У день св. Агати дві найповажніші і шановані жінки міста або селища на добу
отримують повноваження мера і цілий день правлять містом.
Вони ж керують і самим феєричним обрядом
Жіночого дня — спаленням на головній площі міста
ляльки чоловіка. Нібито за те, що колись чоловіки
спалили на багатті святу Агату.
Як бачимо, арсенал жіночих свят дуже багатий і
різноманітний.
А загалом, ну, скажімо, якщо приберемо з пам’яті
усі комуністичні асоціації, а їх немає у молодих жінок
та чоловіків, то вжє є суспільне сприйняття свята 8
Березня як Жіночого дня. Тому не варто його переводити в іншу площину, а відтак — позбавляти чарівну частину людства можливості бути у центрі уваги у
час приходу весни, так само як і можливості чоловіків
зробити їм приємне.

приймати і на свою адресу зокрема.
Їм, усім жінкам і дівчатам, які взяли участь у концерті, гостям центру хочеться побажати словами ведучих:
Щастя і тепла, весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла до кожного віконця!
Хай навкруги цвіте бузок та небо буде ясним,
І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним!
Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час здійсняться всі бажання!
Більше фото — див на сайті газети

Зі святом!

Увага — ветеранам педагогічної ниви
Влас. інф.
ФОТО – Валентина МІЩЕНКО-ШИШКІНА

Напередодні Жіночого свята міський голова Олексій Момот уже традиційно вітає поважних вишгородчанок. І якщо
в минулому році у БФ «Святої
Ольги» на заході під патронатом мера вшановували ветеранів війни та праці, учасниць
міського хору «Ветеран», багатодітних мам, нині тут – увага
ветеранам педагогічної ниви.
Випускник гімназії «Інтелект»
Олексій Вікторович завжди із
вдячністю згадує своїх вчителів,

цінує їхній труд і незамінну роль
у вихованні молодого покоління.
А напередодні свята з почуттям
глибокої шани через Благодійний
фонд «Святої Ольги» та представників міських шкіл (НА ФОТО) він
передав подарунки понад шістдесятьом педагогам, які вже давно –
на заслуженому відпочинку.
– Разом із цими подарунками
учні передадуть від мера і щирі
слова вітань та найкращих побажань – здоров’я, благополуччя, гарного настрою і тепла в сімейному колі, – зазначив радник
міського голови із соціальних питань Володимир Малишев.

Нікому не бажаю бути
пацієнтом лікарні, але хай
усі знають, що у наш нелегкий час, коли переважно чуємо «ганьба!», є такі самовіддані і
чуйні люди в білих халатах.
Щиро дякую заступнику головного лікаря з лікувальної роботи КЗ
«Вишгородська центральна районна лікарня» Наталії Петрівні Шилан
та лікарю Галині Олександрівні Криканчук за турботу. Вітаю вас із
8 Березня. Бажаю здоров’я, щастя, миру, успіхів і такої ж незмінної
уваги до нас, пацієнтів.
З повагою,
Надія ЛИСЕНКО

Спасибі за турботу
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 2 БЕ Р Е З НЯ 2018 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:40 «Одруження
наослiп 3»
12:20, 13:35, 15:00
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «За три днi до
кохання»
22:00 «Грошi 2018»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:30 Х/ф «Операцiя
«Удар»
12:50 Т/с «Команда»
16:25 Х/ф «Перевiзник»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:00, 22:50 Т/с «Кiстки 8»
00:35 Т/с «Вуличне
правосуддя 1»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 12:15 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi гонки.
Чоловiки 20 км/ жiнки
15 км, стоячи/ з
порушеннями зору
06:45 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Сноуборд
крос. Чоловiки / жiнки.
Всi класи
12:05 Щоденник
Паралiмпiади
16:25 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Сноуборд
крос. Чоловiки /жiнки.
Всi класи
17:50 Новини. Свiт
18:05, 21:00 Новини
18:35 Новини. Культура
19:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор
22:40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Сноуборд
крос. Чоловiки / жiнки.
Всi класи
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
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с «Бiжи, не
оглядаючись»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Виховання та
вигул собак i чоловiкiв»
23:30 Х/ф «Кiнг Конг»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна

територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 Чотири
весiлля
14:00 Вечiрка
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:00, 15:30 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
11:05 Х/ф «Дiамантова
рука»
13:05 «Битва
екстрасенсiв 18»
17:30, 22:00 «Вiкна-

Новини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Один за всiх»
НТН
6:00 Х/ф «Посейдон»
поспiшає на допомогу»
07:20 Х/ф «Тупик»
08:55 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:20, 17:10 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Х/ф «Пiд прицiлом
кохання»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:20, 23:45 Т/с
«Черговий ангел - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:20 Х/ф «Вiйна
наречених»
10:10 Х/ф «Битва року»

12:40 Х/ф «Бруднi танцi»
14:40 Х/ф «Крок перед:
Все або нiчого»
16:50 Х/ф «Фокус»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Зникла»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:00, 16:50 Сироти дикої
природи
10:00 Африка: стихiя води
10:40 Там, де нас нема
11:30 Ризиковане життя
13:20 Брама часу
14:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 У пошуках
iнновацiй
18:50 Битва цивiлiзацiй
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Африка:
небезпечна реальнiсть»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Бойовi
сили»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:20 «Красунi»
09:40 «Навколо М»
11:30, 18:15 «Орел i
Решка»
16:30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Шалене

весiлля»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «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 Х/ф «Бебi-бум»
12:25 Х/ф «Живiть в
радостi»
14:00 Т/с «Ганна Герман»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Запитайте в
осенi»
00:25 Х/ф «Я боязкий, але
я лiкуюся»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Секретний фронт.
Дайджест
12:30, 13:20, 16:20 Х/ф
«Олександр»
12:45, 15:45 Факти. День

16:55 Х/ф «300
спартанцiв. Вiдродження
iмперiї»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Менталiст»
22:30 Свобода слова»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15 Про вiйсько
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:10 Акцент
23:30 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 1 3 БЕ Р Е З НЯ 2018 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 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп 3»
12:50, 14:05 «Мiняю
жiнку»
15:45, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «100 днiв над
прiрвою»
00:25 Х/ф «Зовсiм не
бабiй»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида»
08:55 «Облом.UA.»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
15:30 Х/ф «Битва
драконiв»

19:20, 20:15 Т/с «Опер за
викликом»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон.
жiнки 10 км, чоловiки
12,5 км, стоячи/з
порушеннями зору
08:40, 15:20 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. жiнки 10 км/
чоловiки 12,5 км, сидячи
11:00 Щоденник
Паралiмпiади
11:10, 22:40 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. жiнки 10
км,чоловiки 12,5 км,
стоячи/з порушеннями
зору
14:50 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Яскравi
моменти
17:50 Новини. Свiт
18:05, 21:00 Новини
18:35 Новини. Культура
20:25 Нашi грошi
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор

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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «Рома» «Шахтар»
00:10 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
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 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 Чотири
весiлля
14:00 Вечiрка
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради

СТБ
7:25, 15:30 «Все буде
добре!»
09:20 «Все буде смачно!»
10:15 «МастерШеф - 7»
13:45 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Наречена для
тата»
22:45 «Давай поговоримо
про секс»
НТН
6:35 Т/с «Гетьман»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:20, 23:45 Т/с
«Черговий ангел - 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:10 Т/с «Мерлiн»
11:00 Т/с «Друзi»
12:20 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Дешево та
сердито
20:50 Аферисти в
мережах
21:50 Вiд пацанки до
панянки
23:50 Х/ф «Битва року»
МЕГА
08:00 Правда життя
09:00, 16:50 Сироти дикої
природи
10:00 Африка: стихiя води
10:40 Там, де нас нема
11:30 Ризиковане життя
14:10 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 У пошуках
iнновацiй
18:50 Битва цивiлiзацiй
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

ТРК «КИїВ»
7:00 «Африка: небезпечна
реальнiсть»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Бойовi
сили»
19:25 «Таємницi мумiй»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:20 «Красунi»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:00 «Новини»
12:30 Т/с «Ганна Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Серцеїдки»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 04:35 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 16:40, 21:30 Т/с

«Менталiст»
12:10, 13:20 Х/ф «Загiн
«Морськi котики»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:25 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 «На трьох»
23:45 Х/ф «Iграшковi
солдатики»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 1 4 БЕ Р Е З НЯ 2018 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 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп 3»
12:45, 13:55 «Мiняю
жiнку»
15:45, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Одруження
наослiп 4»
23:35 Х/ф «Обережно!
предки в хатi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида»
08:55, 12:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Робiнзон

Крузо»
19:20, 20:15 Т/с «Опер за
викликом»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 8»

22:40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Слалом. Всi класи

UA:ПЕРШИЙ
6:00 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi
перегони. Спринт. Жiнки/
чоловiки, всi класи,
фiнали
07:45, 11:00 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний
спорт. Слалом. Чоловiки.
Всi класи
13:00 Щоденник
Паралiмпiади
13:10, 15:00 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони.
Спринт. Жiнки/чоловiки
18:05, 21:00 Новини
18:35 Новини. Культура
19:00 «Митрофанови:
Iсторiя родини вiйськових
батька й сина»
19:05 Д/ф «19-рiчний
командир»
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор

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
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Блискуча
кар’єра»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 Чотири
весiлля
14:00 Вечiрка
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2

00:00 Теорiя зради
СТБ
6:45, 15:30 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:35 «МастерШеф - 7»
12:55 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
00:05 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:39 Kids Time
07:40 Т/с «Мерлiн»
10:30 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
00:00 Х/ф «Дзеркала»

НТН
6:30 Т/с «Гетьман»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чорна стрiла»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:20, 23:45 Т/с
«Черговий ангел - 2»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
10:00 Невiдомий океан
11:30 Ризиковане життя
13:20 Запрограмованi
долi
14:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 У пошуках
iнновацiй
18:50 Битва цивiлiзацiй
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2

«Альпiйський патруль»
22:20, 23:45 Т/с
«Черговий ангел - 2»

СТБ
7:15, 15:30 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «МастерШеф - 7»
13:30 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Т/с «Мерлiн»
09:50 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Хто зверху
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Варьяти
00:00 Х/ф «Кладовище
домашнiх тварин»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємницi
мумiй»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Бойовi
сили»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:20 «Красунi»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «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»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:30 Т/с «Ганна Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Життя як
цирк»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
11:15, 13:20, 17:35, 21:30
Т/с «Менталiст»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:25 Х/ф
«Iграшковi солдатики»
16:40 Т/с «Нiконов i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:35 «На трьох»
23:45 Х/ф «Загiн «Морськi
котики»
5 КАНАЛ
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
08:50 Клуб LIFE
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 5 БЕ Р Е З НЯ 2018 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 «Чотири весiлля»
10:35, 12:20 «Одруження
наослiп 3»
12:45, 14:00 «Мiняю
жiнку»
15:45, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида»
08:55, 12:55 «Облом.UA.»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Без надiї на
спокуту»
19:20, 20:15 Т/с «Опер за
викликом»

21:10 Т/с «Кiстки 9»
23:00 Т/с «Кiстки 8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 10:35 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Хокей на вiзках.
Пiвфiнал 1
07:05, 08:20, 22:40 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний
спорт. Слалом. Жiнки
10:00, 00:00 Щоденник
Паралiмпiади
10:10 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Яскравi
моменти
12:55 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
14:20 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Хокей на
вiзках. Пiвфiнал 2
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Спринт 10
км. Чоловiки
17:10 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Хайлайти дня
17:50 Новини. Свiт
18:05, 21:00 Новини
18:35 Новини. Культура

19:00 Д/ф «Зона
вiдчуження Донбас»
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-3
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Динамо»
- «Лацiо»
22:00, 00:00 Т/с «Трава
пiд снiгом»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00

«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 Чотири
весiлля
14:00 Вечiрка
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька

НТН
6:45 Х/ф «Операцiя
«Хольцауге»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Полювання на
єдинорога»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10, 19:30 Т/с

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
10:00 Невiдомий океан
10:40 Нашi
11:30 Ризиковане життя
12:30 Теорiя змови
13:20 Прокляття вiдьом
14:10 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 У пошуках
iнновацiй
18:50 Битва цивiлiзацiй
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Бойовi
сили»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:20 «Красунi»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50, 18:15 «Орел i
Решка»

20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:30 Т/с «Ганна Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф
«Стамбульський транзит»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт

10:55, 17:35, 21:30 Т/с
«Менталiст»
11:55, 13:20 Х/ф «Хто я?»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:25 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:30 «На трьох»
23:40 Х/ф «Широко
крокуючи»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

8 березня
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 6 БЕ Р Е З НЯ 2018 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 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп 3»
12:45, 14:00 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «За три днi до
кохання»
17:10 Т/с «Мама»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:55 «Вiдеобiмба»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Озеро акул»
19:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
21:00 Х/ф «Гарячi голови
2»
22:45 Прем’єра! «Змiшанi

єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон.
Жiнки. 12,5 км/чоловiки
15 км, стоячи/ з
порушеннями зору
09:15, 11:30 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд. Слалом.
Жiнки/чоловiки. Всi класи
11:15 Щоденник
Паралiмпiади
15:45 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон.
Жiнки. 12,5 км/чоловiки
15 км, сидячи
17:50 Новини. Свiт
18:05, 21:00 Новини
18:35 Новини. Культура
19:00 Твiй дiм
20:25 Перша шпальта
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор
22:40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон.
Жiнки 12,5км/чоловiки
15 км, стоячи/з
порушеннями зору

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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-3
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «З надiєю
на щастя»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»

16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:25 Х/ф «Король
сноуборду»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 Чотири
весiлля
14:00 Вечiрка
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Люди - Iкс:
Остання битва»
23:00 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»

«Черговий ангел - 2»
СТБ
6:10 «Моя правда.
Анастасiя Приходько.
Викувана чоловiками»
08:05 Х/ф «Мiмiно»
10:05 Х/ф «Провiдниця»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 «Холостяк
- 8»
23:55 «Холостяк-8. Як
вийти замiж»
НТН
6:50 Х/ф «Алмази для
Марiї»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Зниклi серед
живих»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:35 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:20, 23:45 Т/с

23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової

НОВИЙ КАНАЛ
7:19 Kids Time
07:20 Т/с «Мерлiн»
10:10 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Хто зверху
00:00 Х/ф «Кладовище
домашнiх тварин 2»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:00, 16:50 Сироти дикої
природи
10:00 Невiдомий океан
11:30 Ризиковане життя
13:20 Таємницi пiрамiд
14:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 У пошуках
iнновацiй
18:50 Битва цивiлiзацiй

ТРК «КИїВ»
7:00 «Таємницi мумiй»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Бойовi
сили»
19:25 «Дива природи»
20:30 «Мiсто добра»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:20 «Красунi»
10:10, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 18:15 «Орел i
Решка»

20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «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»
10:15, 12:25 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:30 Т/с «Ганна Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «База»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 17:35 Т/с

«Менталiст»
12:15, 13:20 Х/ф «Широко
крокуючи»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15 «На трьох»
15:10, 16:25 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30, 22:45 Дизель-шоу
00:10 Комiк на мiльйон.
Найкраще
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
08:50 Клуб LIFE
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»

СУБОТ А , 17 БЕ Р Е З НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману»
11:15 «Iнспектор. Мiста»
13:05, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
14:10 «Голос країни 8»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Зловмисники»
10:00 «ДжеДАI.
Дайджест»
12:00 Т/с «Безсмертний»
13:45 Т/с «Команда»
18:55 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
20:30 Х/ф «Атлантичний

рубiж 2»
22:05 Д/п «Україна. 100
днiв над прiрвою»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 22:40 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони.
Чоловiки 7,5 км/ жiнки 5
км, на вiзках
07:10, 09:45 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний
спорт. Чоловiки. Всi
класи
11:30 Щоденник
Паралiмпiади
11:40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi
перегони. Чоловiки 10
км/ жiнки 7,5 км, стоячи/
з порушеннями зору
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Естафета
4*6км. Жiнки
15:00 Марiя Бурмака &
Gypsy lyre
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап

17:05 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19:30 «Гордiсть свiту»
21:00 Новини
21:30 Студiя
Паралiмпiйських iгор
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
07:45 Т/с «Трава пiд
снiгом»
11:30, 15:20 Т/с «З надiєю
на щастя»
15:50, 19:40 Т/с
«Потрiбен чоловiк»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерів
23:00 Т/с «Умови
контракту 2»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:15, 15:00 Концерт
11:15, 12:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»

13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
17:15 «Ехо України»
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Добро i зло»
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Принц
Єгипту»
11:25 Х/ф «Король
сноуборду»
13:00 Панянка-селянка
15:00 Казки У Кiно
17:00, 22:30, 23:30 Танька
i Володька
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
22:00, 23:00 Країна У
00:00 Теорiя зради

6:10 «Караоке на
Майданi»
07:10 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
14:00 «Холостяк - 8»
17:15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19:00 «Свiтами за
скарбами»
22:30 «Вечiр»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:45 Х/ф «Вiчний поклик»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:40 «Бокс. Найкращi бої
братiв Кличкiв»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:00 Х/ф «Блеф»
23:10 Х/ф «Бруклiнськi
полiцейськi»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
09:00 Ревiзор. Крамницi
11:00 Таємний агент
12:10 Таємний агент.
Пост-шоу
14:10 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
17:45 М/ф «Шрек 2»
19:40 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
00:05 Х/ф «Iнкарнацiя»
МЕГА
7:40 Мiстична Україна
08:40, 18:20 У пошуках
iстини
10:30 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:30 Лiтаки, що змiнили
свiт
15:20 Невiдомий океан
17:10 Таємнича
Латинська Америка
21:00 Ера Хаббла

22:00 Всесвiт Хаббла
23:00 Мiсяць зблизька
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Euroshow» М.
Поплавського»
16:00 «Українцям українське»
19:00, 21:00, 23:15 «СТН»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Комуна»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:10 Х/ф «Бунтарка»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
23:00 Х/ф «Серцеїдки»
ІНТЕР
7:00 «Мультфiльм»
08:00 «Чекай мене»
09:30 «Подорожi в часi»
10:00 Х/ф «Чотири нуль
на користь Тетянки»
11:50 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
18:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»

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

ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi

09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Спiваючий ректор
як технологiя»
15:55 «Ситуацiя»
16:15 «Служба порятунку»
16:50 Х/ф «Катастрофа
«Посейдона»
19:00 Х/ф «Джек Булл»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Диявольський
острiв»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

пристрастi»

нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:15 Х/ф «Хто я?»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Джi-Ай Джо:
Атака кобри»
22:15 Х/ф «Джi-Ай Джо:
Атака кобри-2»
5 КАНАЛ
08:15 Новi Герої Донбасу
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00 Час
новин
10:10 Iсторiя Успiху
11:10 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:25 Фактор безпеки
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ , 18 БЕ Р Е З НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
11:10, 12:10, 13:25, 14:50,
15:55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
17:10 «Лiга смiху 2018»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
23:10 «Iгри приколiв
2018»
2+2
08:00 Бушидо
09:00 «Зловмисники»
09:30 «Загублений свiт»
11:30 Т/с «Безсмертний»
13:15 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
15:50 Х/ф «Гарячi голови
2»
17:15 Х/ф «Озеро акул»
19:20 24 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Ворскла»

Ринок
праці

21:25 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
08:05, 09:40 XII
Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний
спорт.
10:55 Щоденник
Паралiмпiади
11:05 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi
перегони
12:10 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Кращi
виступи українцiв
12:50 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Церемонiя
закриття
14:40 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Гонка
переслiдування
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
17:05 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19:30 «Гордiсть свiту»
21:00 Новини
21:30 Студiя

Паралiмпiйських iгор
22:40 Т/с «Iмперiя»
23:25 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Естафета
жiнки 4*6км
ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
08:40 Х/ф «Блискуча
кар’єра»
10:40 Т/с «Потрiбен
чоловiк»
14:50 Х/ф «Виховання та
вигул собак i чоловiкiв»
17:00, 21:00 Т/с «За
щучим велiнням»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Умови
контракту 2»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 18:15,
19:15, 22:00 «Територiя
позитиву»

12:15 Споживач
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»
20:00, 23:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Дорослi iгри»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 М/с «Енчантiмалс»
10:55 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
12:00 Панянка-селянка
15:00 Казки У Кiно
17:00 Х/ф «Люди - Iкс:
Остання битва»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00, 23:00 Країна У
22:30, 23:30 Танька i
Володька
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:45 «Холостяк - 8»
08:50 «Все буде смачно!»
10:25 «Караоке на
Майданi»
11:30 «Свiтами за
скарбами»

Серед зареєстрованих безробітних
Київщини – 7,7 тисячі жінок

У січні 2018 року послугами Київської обласної служби зайнятості
скористались понад 16 тисяч зареєстрованих безробітних, з них —
53,5 % жінок (8,7 тис. осіб). Вже протягом першого місяця року 264
жінки отримали роботу за направленням служби зайнятості.
За професійною структурою найбільше жінки працювали у сферах торгівлі (майже 2 тис. осіб), переробній промисловості (1,1 тис. осіб) та у сільському господарстві (понад 1 тис. осіб).
«З метою формування активної позиції жінок на ринку праці, у базових
центрах зайнятості Київщини проводяться тренінги, семінари, презентації
професій, курси навчання, — зазначив директор обласного центру зайнятості Денис Дармостук. — Зокрема, у січні ц. р. перенавчились або підвищили кваліфікацію за допомогою служби зайнятості 290 безробітних жінок».
Важливою підтримкою є участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру — у січні направлення отримали майже 90 осіб.
Тим, хто бажає стати підприємцем, служба зайнятості теж надає допомогу. Так, з 94 осіб, що у 2017 р. отримали виплату на відкриття власної
справи, — 34 жінки. Та й види підприємницької діяльності у них теж «жіночі» — виготовлення декоративних та столових свічок, пошиття спортивного
одягу, виробництво овочевих салатів та хлібобулочних виробів, перукарські послуги та ін.
Отже, довірте працевлаштування державній службі зайнятості та отримуйте задоволення від улюбленої роботи!
Оксана КОЗАР, начальник відділу інформаційної роботи
Київського обласного центру зайнятості

15:00 «Наречена для
тата»
17:00, 23:35, 23:50 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 18»
21:20 «Один за всiх»
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:00 Х/ф «Розвiдники»
07:25 Т/с «Спрага»
11:00 Х/ф «Мiцний
горiшок»
12:30 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
14:10 Х/ф «Танцюрист
диско»
16:55 Х/ф «Блеф»
19:00 Х/ф «Акцiя»
20:50 Х/ф «Полювання
за тiнню»
22:50 Х/ф «Бiй мiсцевого
значення»
00:45 Х/ф «Бруклiнськi
полiцейськi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Х/ф «Хронiки
Спайдервiка»

09:40 М/ф «Король-Лев»
11:10 М/ф «Шрек 2»
13:00 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
14:40 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
17:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
21:00 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
23:00 Х/ф «Справа 39»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Мiстична Україна
08:40, 18:20 У пошуках
iстини
10:30 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:30 Ера Хаббла
13:20 Всесвiт Хаббла
14:20 Мiсяць зблизька
15:20 Невiдомий океан
21:00 Лiтаки, що змiнили
свiт
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:15 Х/ф «Бунтарка»
12:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Цiна

ІНТЕР
8:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:00 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
14:00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
16:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
00:50 «Великий Бокс.
Олександр Гвоздiк Мехдi Амар»
ICTV
7:00 Т/с «Код
Костянтина»
09:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День

14:20 Х/ф «Джi-Ай Джо:
Атака кобри»
16:25 Х/ф «Джi-Ай Джо:
Атака кобри-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Шерлок
Холмс»
23:10 Х/ф «Шерлок
Холмс: Гра тiней»
5 КАНАЛ
07:15 Феєрiя мандрiв
08:15 Новi Герої Донбасу
08:40 Натхнення
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00 Час
новин
10:10 Сiмейнi зустрiчi
11:25 Будемо жити
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Медекспертиза
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Вiталiєм
Гайдукевичем
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив
23:40 Про вiйсько

Запрошуємо на постійну
роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.

Скуповую: корови (25-30 грн за кг),
в т. ч. лежачі, дорізи, бики (35-37 грн за кг).
Звертайтеся: 098-631-03-93, Володимир, Київ.

Бажано — жінка.
З\П — договірна.
Тел: (073) 505-80-80

Виробничому підприємству в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
МАШИНІСТИ ЕКСТРУДЕРА,
ДРУКАРІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ,
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ — чоловіки до 50 років –
з/п – від 12 000 грн та УЧНІ (без досвіду роботи) —
з/п — від 8 000 грн. Тел: (067) 450-39-25

В аптеку
на роботу потрібен
ФАРМАЦЕВТ.
Тел: (097) 285-50-48

Продам стінку (б/в),
2 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28

Терміново потрібні продавці в павільйон продуктів
харчування в м. Вишгороді.
Тел: (096) 33-44-845

«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

8

8 березня

Шановні та любі жінки! Вітаємо вас зі
святом весни, краси та любові — з 8 Березня!
Нехай ваше життя завжди буде сповнене
світла, тепла, радості, приємних сюрпризів!
Нехай у ваших домівках панують благополуччя
та злагода, здоров’я та мир, любов та повага, а
перші весняні промінчики сонця надихають та
зігрівають вас своїм теплом!
З повагою,
директор Віталій КРАВЧУК
та колектив рекламної агенції «Big City Lights»

Вітаємо з ювілеєм!
4 березня чудове ювілейне свято завітало
до надзвичайно гарної, милої, щирої, порядної
жінки, логопеда ВРСШ «Надія»
Наталії Петрівни КРАВЧУК.
Шановна ювілярко! Прийміть сердечні вітання!
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі – повага, вдома – підтримка, у
серці – світло від людської вдячності. Бажаємо
міцного здоров’я. Нехай завжди Вас супроводжує щаслива зірка успіху, Боже благословення, а в домі панують любов, злагода та добробут на многії і благії літа!
Колеги, учні, батьки
Щиро ВІТАЄМО з Днем народження дорого
чоловіка, люблячого батька, турботливого дідуся
Миколу Миколайовича ЧЕРЧЕНКА!
Хай будуть з тобою здоров’я і сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знав ти втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Дружина, син, невістка, внучок

SOS

Мозаїка

2018 року

ПРОФЕСІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ МАЙСТРІВ
САЛОНІВ КРАСИ ТА ПЕРУКАРЕНЬ
Ми знаходимося за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 3 (буд. «свічка»)
Пропонуємо широкий асортимент продукції для майстрів манікюру, педикюру,
штучного нарощування нігтів, перукарів, косметологів, масажистів.
В наявності продукція відомих вітчизняних та світових брендів:
Kodi, My Nail, Fox, PNB, Trendy Nails, Olton, Staleks, Bio Plant, Nouvelle, Profi Style, Salon, Royal Beauty
(лаки, гель-лаки, стартові набори, декор, засоби по догляду, декоративна косметика, шампуні, фарби для
волосся, манікюрний інструмент, засоби для дезінфекції та одноразова продукція).
Професійна заточка інструментів.

Працюємо з 9:00 до 20:00 з понеділка до суботи включно.
Тел.: (063) 198-47-71. Сайт магазину: royalbeauty.kiev.ua
6 березня у нашої дорогої дружини, мами,
турботливої бабусі Галини Василівни ГАЛАГАН
– день народження! Щиро ВІТАЄМО!
Галенька, как солнышко,
Светится, сияет.
С днем рождения бабушку
Дружно поздравляем.
Ты живи, бабулечка,
Весело, богато,
Мы хотим, чтоб ты была
Счастлива и рада!
Будь здорова, бабушка,
Не болей, родная.
Еще очень много раз
С днем рождения,
Поздравляем!
З любов’ю,
твої онучки Аліна, Даша і Вероніка,
діти і чоловік Микола

Допоможіть врятувати Ірину

Ірині Василець потрібна допомога. Ця
життєрадісна молода жінка, яка завжди
готова прийти на допомогу іншим, сьогодні опинилася сам на сам із своєю бідою.
Після вдалого лікування онкозахворювання у 2013 році, здавалося б, усі проблеми та
переживання закінчилися, як страшний сон.
Ірина жила щасливим життям, піклуючись про
своїх дітей та періодично допомагала дітямсиротам, відвідуючи їх у дитячому притулку.
Але при працевлаштуванні їй треба було пройти звичайний медогляд, у ході якого й виявили рецидив онкологічного захворювання.
Родина та друзі оплатили обстеження в Україні та Білорусі. Та
вирок лікарів був приголомшливий: хвороба прогресує надзвичайно швидко, часу дуже мало, і необхідне лікування можливе лише
в Ізраїлі.
Зараз іде пошук клініки, яка змогла б вилікувати та врятувати життя Ірини. Але на лікування за кордоном потрібні немалі кошти — близько 65 тис. доларів, яких родина, на жаль, не має.
Просимо усіх небайдужих людей, котрі мають хоч якусь маленьку можливість, допомогти Ірині перемогти страшну хворобу!
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк
Карта «ПриватБанку» – 5363 5426 0251 2577
Василець Ірина Володимирівна
Телефони подруг, які шукають клініку та збирають кошти для
Ірини: +38-066-648-60-16 (Юля), +38-066-664-64-25 (Алла).
10 березня з 11:30 до 14:30 у БК «Енергетик» відбудеться благодійний концерт за участі танцювального колективу
«Клерико». Зібрані кошти підуть на лікування Ірини

Вишгород

P.S.

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 9’2018

Мабуть, Дід Мороз
вирішив особисто привітати
жінок із 8 Березня…

Нова служба таксі у місті Вишгороді
«Вишгород Люкс» рада Вас вітати!
— Доступні тарифи.
— Доставка замовлень: продуктів та
медикаментів.
— З/д вокзал та аеропорт у нічний
час за попереднім замовленням —
Мега ЗНИЖКИ !!!
Також запрошуємо для роботи водіїв зі своїми авто.
Найкращі умови для роботи!!! Працюємо цілодобово!!!
Тел: (04596) 33-6-33, (097) 336-00-00, (073) 336-00-00, (099) 233-6-000
У нову службу таксі м. Вишгорода «Вишгород Люкс»
на роботу потрібні ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО.
Довідки за телефонами:
(04596) 33-6-33, (097) 336-00-00, (073) 336-00-00, (099) 233-60-00

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

