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Приватизація гаражів — без ділків
20 березня у великій залі адмінбудинку відбулася зустріч міського
голови Олексія Момота з членами
гаражних кооперативів з приводу
роз’яснення процедури оформлення
законної приватизації земельних ділянок, на яких розташовані гаражні
бокси. Велика зала практично була
заповнена вщент, тому що люди досить часто зіштовхуються з різними
«схемами» приватизації, якими користуються певні ділки і при цьому
посилаються на міську раду і міського голову. Тому об’єктивна інформація з перших вуст була конче необхідна людям. Ось що з цього приводу
розповів нашим автомобілістам того
вечора Олексій Момот:
— Ситуація, м’яко кажучи, непроста.
Тижні два тому до мене дійшли чутки

про те, що відбувається стосовно приватизації існуючих гаражних боксів, які
знаходяться у наших гаражних кооперативах. Люди, які мають ці бокси, хочуть
їх законно приватизувати. Це гарантоване їхнє право.
Питання приватизації кооперативів
на сесії міської ради проходить, зазвичай, без обговорень. Власне, воно у депутатів не викликає жодних зауважень,
і в 99 % випадків підтримується одноголосно. Без жодних проблем.
Мені стало відомо, що майже у всіх гаражних кооперативах є люди, які збирають
вас і кажуть: ви у міську раду не ходіть, ви
йдіть до нас, несіть заяви нам, бо не отримаєте від голови кооперативу довідку про
те, що ви — член кооперативу, а це необхідний документ, єдиний, важливий.
Але насправді, що потрібно для по-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На противагу чуткам
чатку, щоб ви могли свій гараж приватизувати? Треба написати заяву на
ім’я міського голови, додати ксерокопії
паспорта, коду і довідку про те, що ви
є членом відповідного гаражного кооперативу. Заносите все у міськраду.

Землевпорядник готує проект рішення,
я виношу його на сесію. Далі відбувається голосування, розробляється проект.
Така процедура, визначена 118 статтею
Земельного кодексу.
Далі — на стор. 5

Цокольний поверх набирає реальних обрисів
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Останнього разу наші кореспонденти перебували на будівельному майданчику нового
дитячого садка по вул. Шкільній ще у період
хрещенських свят. Сьогодні візуально помітно,
що темп робіт на будові набирає обертів.
Після спорудження фундаментної плити, у тіло
якої було укладено 1000 кубічних метрів бетону,
будівельники приступили до монтажу каркасів для
вертикальних стін цокольного поверху. Вже укладено перші десятки кубів бетону в опалубку цих стін.
Майбутній величезний підвал — досить просторий
і максимально зручний для господарських потреб.
У ньому передбачено приміщення для майстерні,

комори для прибирального інвентаря, миючих засобів, для білизни, побутові кімнати, складське
приміщення та інші необхідні об’єкти для належної
роботи дошкільного навчального закладу.
Морозний і сніжний початок березня у якійсь
мірі уповільнив темп робіт, але не порушив графіка. Тож стіни цокольного поверху з’являться, як і
передбачено, — до кінця квітня.
Нагадаємо, що цей стратегічний для міста дитячий об’єкт має бути зданим у постійну експлуатацію до кінця 2019-го. У цьому році ТОВ «Кремінь-1» планує звести всі три поверхи і зробити
покрівлю.
А ось як просуваються роботи на будівництві
нових корпусів у дитячих садках «Ластівка» і «Чебурашка» ми розповімо вже у наступному номері.

На ударних пускових об’єктах
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Енергоефективність у громадах

Семінар

Вітаємо!
Шановні
військово-службовці
Національної
гвардії України!

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови
16 березня в Одесі відбувся семінар у рамках проекту
«Партнерство з містами України».
У ході заходу було представлено досвід роботи з питань розробки та
втілення відповідних напрацювань у містах та об’єднаних територіальних громадах. Також відбулася спільна дискусія щодо роботи громад з
питань підвищення енергоефективності та можливості включення цієї
теми до німецько-української партнерської співпраці.
На семінарі ми здобули багато потрібних знань, як отримати гранти
для нашого міста у сфері енергоефективності. Цікаво було поспілкуватися з досвідченими людьми, адже обмін досвідом між містами-побратимами має велике практичне значення для подальшої роботи на місцях.
Хочу подякувати модераторам Олександру Шумельду, Дмитру Сакалюку і організаторам семінару — ENGAGEMENT GLOBAL та корпорації GIZ.

Прийміть
щиросердечні вітання з нагоди вашого професійного свята!
Ви зберігаєте наш мир і спокій. Ваш
обов’язок — берегти країну, щоб їй дихалось
вільно і без турбот.
Зичу вам і вашим родинам довгих років,
щастя, міцного здоров’я, благополуччя і всіх
радостей життя!
З повагою,
Трохим ІВАНОВ, заступник
Вишгородського міського голови

Так за що голосують депутати?
Депутатська трибуна
Михайло ПРОЦЕНКО
06.03.2018 року відбулося друге
пленарне засідання 36-ї сесії Вишгородської міської ради.
Одним із головних питань сесії
була зміна цільового призначення
семи земельних ділянок у центрі
міста по вул. Шкільній — з індивідуальної забудови на багатоповерхову
житлову забудову.
З огляду на те, що згадані земельні ділянки знаходяться фактично
в центрі Вишгорода, то і до вирішення
цього питання слід було б підходити
дуже ретельно і виважено, адже в
майбутньому ці новобудови формуватимуть обличчя нашого міста.
Формально, по закону, до забудовника немає ніяких зауважень.
Водночас, враховуючи складну ситуацію, яка склалася в місті у
зв’язку з недостатньою кількістю
дошкільних закладів, парковок та інших об’єктів інфраструктури, через
рік-півтора неминуче постане питання — в які все-таки садочки і школи мешканці цих будинків поведуть
своїх дітей?
Протягом минулих сесій питання
зміни цільового призначення вищезгаданих ділянок вже розглядалося,
але через його суперечливість та
неоднозначність не набирало необхідної кількості голосів депутатів. На
одній сесії «за» було подано 4 голоси, на іншій — 3.
На засіданні земельної комісії,
безпосередньо перед сесією, члени
комісії теж майже одноголосно не
підтримали це питання.
І от, на превеликий подив, через
день після комісії, на сесії знаходиться рівно 18 голосів «за» — саме
та кількість, яка необхідна для прийняття рішення! Причому, ті члени
земельної комісії, які ще вчора не
підтримали це питання — на сесії
теж проголосували «за»!
Що ж так радикально вплинуло
на зміну думки депутатів?
Схоже, світло на це питання проливає резонансний виступ на сесії депутата В. Круковця, який заявив про
надходження йому особисто, та можливо, іншим депутатам пропозицій
фінансового характеру — в разі позитивного голосування за дане питання.
То це що — у Вишгородській
міській раді за вирішення окремих
питань пропонують гроші?

Сумуємо…
Вишгородська міська рада
ветеранів війни, праці та Збройних Сил із сумом сповіщає, що 17
березня 2018 року пішов з життя
ветеран війни, праці та військової
служби, учасник бойових дій полковник ЧЕРТКОВ Іван Іванович.
Все свідоме життя він присвятив
служінню своєму народові.
У роки Великої Вітчизняної війни
у складі Збройних сил Радянського
Союзу, не шкодуючи здоров’я і жит-

Така ситуація викликає глибоку
стурбованість вишгородців, адже руками депутатів нищиться місто та нехтуються інтереси громади на догоду
своїм власним корисливим цілям.
Адже депутати — це представники громади, які повинні захищати
інтереси мешканців, а не лобіювати
свої особисті. Це голосування стало
дуже показовим, і хотілось би нагадати деяким депутатам про відповідальність перед виборцями.
І не тільки перед ними, бо за такі
дії передбачена ще і відповідальність кримінальна.
Ось повний список депутатів, які
підтримали будівництво чергових
багатоповерхівок в центрі міста:
Тютюнник А.
Жадан С.
Мельник М.
Лісогор В.
Лісогор О.
Попов Ю.
Шока А.
Кравченко М.
Корнійчук Д.
Поліщук О.
Шубка В.
Клавдієнко О.
Руденок Б.
Булгакова А.
Матко Б.
Кучмій О.
Сардак В.
Войтович Т.
З цього питання мер голосував
проти.
Нам вдалося поспілкуватися з
деякими депутатами, які не брали
участі в цьому голосуванні, і почути
їхню думку:
О. Семенов: Так, я не голосував
за дане питання, тому що вважаю
не на часі спорудження нових багатоповерхівок у центрі Вишгорода
і збільшення й без того надмірного
навантаження на інфраструктуру
міста. На мою думку, доцільно взагалі вести мову про тимчасовий
мораторій на спорудження нових
будинків у місті — до вирішення питань із садочками, школами, транспортом і т. п.
Що стосується голосування. Все
ж, сподівався, що депутати інтереси
міста поставлять вище від власних...
І. Шубко: Чому я не підтримала
нового будівництва багатоповерхівок у центрі міста?! Вважаю, що два

Вишгород

нових 16-поверхові будинки призведуть до виникнення серйозних
проблем у нашому житті. По-перше,
мене, як директора великого навчального закладу хвилює питання
охоплення навчанням дітей, що проживають у мікрорайоні нашого НВК.
За новим Законом України «Про
освіту», з 1 вересня 2018 р. наповнюваність 1-х класів не може бути
більшою, ніж 25 дітей. У нас є лише
5 класних приміщень для першокласників, тобто можемо прийняти
125 дітей. Станом на 1 березня надійшло 206 заяв від батьків майбутніх першокласників на 2018 рік та
203 заяви на 2019 р. А ще скільки
батьків не прийшли, вважаючи, що
у них є час до вересня! Тобто, нас
уже змушують порушувати закон.
Крім того, постає питання про навчання учнів 5-х класів у 2-гу зміну.
Порахуйте самі: початок занять о
15:00, шість або сім уроків щодня
по 45 хвилин, тобто йтимуть додому
приблизно о 21:00. І це у наші часи,
коли криміногенна ситуація зовсім
не радує.
Наступне — дорога. Уже зараз
по вулиці Шкільній (саме по ній ідуть
діти) зранку проїхати неможливо.
Давайте додамо ще 280 сімей з новобудов з машинами і врахуємо нових мешканців «Борисоглібського».
Один з депутатів, пояснюючи
своє «За» по даному рішенню дуже
пристрасно розповідав про новий
садочок, який возведуть поруч із
цими будинками. Лицемірство чистої води. Адже збудується приватний, а не державний ДНЗ. А ми знаємо ціни у таких закладах — вони
неприйнятні для середньостатистичного мешканця. Тобто, заклад
не буде задовольняти проблему
влаштування дітей, а допомагатиме комусь знову-таки заробляти на
проблемах людей.
Ну і «радує» кількість місць —
аж 40! Тоді, коли потрібно мінімум
200! А ще — ви дуже б раділи перспективі, що ваш малюк ходитиме
до садочка, який знаходиться в оточенні проїжджої дороги?
А ще, м’яко кажучи, дивують
дії занадто активних депутатів, які,
протестуючи проти будівництва в
«Ярославичах», тицяють у кнопку
«За» при голосуванні за питання
розбудови центру міста.
Мене дуже обурює і хвилює прийняте рішення, тому нещодавно подала лист до очільників району та

міста, відділу архітектури та будівництва з проханням втрутитися в
ситуацію і вплинути, хоча б, на поверховість даного будівництва.
Ну, а стосовно тих 3-х, потім
4-х, а врешті-решт 18 депутатів, які
натиснули кнопки «За», — то таке
враження, що їм не жити в нашому
місті, і їх зовсім не хвилює майбутнє
наших дітей і внуків.
В. Круковець: Громада надала
нам статус депутатів — тож і діяти
ми повинні виключно в інтересах
громади.
І не все в цьому світі вимірюється грошима1
В. Парчук: Я ще рік тому піднімала питання про введення мораторію на нове будівництво до вирішення нагальних соціальних проблем.
Я — за комунальні, а не за приватні садочки. Гроші на їх будівництво знайдуться.
Нехай місто викупляє цю землю
у гр. Калінкіна і будує там садочки і
школи.
Ю. Колодзян: Цим рішенням депутати, які його підтримали, фактично надали дозвіл на створення ще
декількох будівельних майданчиків
для зведення висоток у самому центрі міста.
І це відбулось на фоні постійних
розмов про масову та інтенсивну
забудову міста багатоповерховими
будинками, катастрофічної нестачі
місць у дитячих садочках та школах,
необхідності термінової реконструкції існуючих інженерних мереж.
З точки зору закону, рішення не
є протиправним. Дійсно, згідно з Генеральним планом, на цих земельних ділянках передбачена багатоповерхова житлова забудова.
Але сьогодні таке будівництво не
є нагальним і не відповідає нинішнім
потребам та інтересам міста.
Недостатність місць у дошкільних та шкільних навчальних закладах — це величезна проблема. А застарілі мережі, яким по 40-50 років,
особливо каналізаційні колектори,
водоводи, які майже вичерпали свій
ресурс, — це вже небезпека.
Інтенсивна
забудова
міста
житлом, значний ріст чисельності
мешканців, значне навантаження
на існуючі мережі і, як наслідок, неспроможність їх справитись зі своїми функціями можуть призвести в
майбутньому до колапсу.
Л. Кулініч: Треба оголосити
мораторій на житлову забудову на
найближчі 5-10 років і зайнятися
підтягуванням інфраструктури. Але
ж, одразу після прийняття такого рі-

шення депутати розбіжаться геть, бо
працювати стане «нецікаво».
В. Нижник: Вважаю, що будівництво чергових висоток абсолютно
не на часі.
В. Виговський: Прикро бачити
те, що відбувається у Вишгородській
міській раді на сьогоднішній день.
Те, як вирішуються питання на сесіях, — є неприпустимим. Яскравим
прикладом «протягування» рішень
не в інтересах громади є зміна цільового призначення семи вищезазначених земельних ділянок.
Враховуючи виступ депутата В.
Круковця, можна без вагань сказати, що на сесії ВМР можна провести
будь-яке питання, якщо «зацікавати»
депутатів. А інтереси громади і міста
в цьому випадку — то щось абстрактне і далеке, яке не варте уваги.
Така «глибока зацікавленість»
депутатського корпусу уже призвела до катастрофічної нестачі дитячих садочків та шкіл, суттєвого погіршення стану інженерних мереж
та транспортних проблем. Ця недалекоглядність зі сторони депутатів
значно погіршує умови проживання
мешканців міста, для представництва інтересів яких, на хвилинку, і
були обрані депутати.
На жаль, та меншість депутатів,
до якої ми входимо, самостійно не
може захистити інтереси міста. Ми
закликаємо всіх небайдужих громадян відвідувати сесії та засідання
комісій, ознайомлюватися з проектами рішень, які виносяться на голосування, висловлювати свої позиції
з тих чи інших питань, в тому числі,
на чергових сесіях. Ваша допомога
нам вкрай необхідна, адже від кожного з нас залежить, в якому місті
ми завтра житимемо.
Сподіваюсь, цей випадок надасть змогу задуматись депутатам
про реальність наслідків своїх рішень та стане поштовхом до позитивних змін у роботі Вишгородської
міської ради.
Від
редакції

Ця публікація — точка зору
окремих активістів та депутатів
на багатоповерхову забудову у
місті і, звісно, не претендує на
істину. Газета готова надати площу на своїх шпальтах для публікації матеріалів депутатів міської
ради, які мають іншу точку зору,
інше бачення перспектив плану
соціально-економічного розвитку міста.

Не стало Івана Івановича Черткова
тя, бив фашистів і робив свій внесок
у справу оборони і звільнення країни.
Після закінчення військової служби за станом здоров’я, протягом 46
років безперервно працював у народному господарстві з розвитку
енергетичних ресурсів країни. Завжди чесно виконував свій військовий і трудовий обов’язок, проявляючи
ініціативу, старанність і наполегливість. Вирізнявся високою дисциплінованістю, скромністю, турбувався

про людей, був вимогливим до себе
і підлеглих. Брав активну участь у
суспільному житті, був головою первинної організації ветеранів, членом
Вишгородської міської ради ветеранів, активним учасником заходів із захисту соціальних інтересів ветеранів і
виховання молодого покоління.
Нагороджений орденами Богдана
Хмельницького, Вітчизняної війни,
медалями «За оборону Кавказу»,
«За перемогу над Німеччиною», «За

Запрошуємо
до діалогу

трудову відзнаку» і «За трудову доблесть».
Вишгородська міська рада ветеранів висловлює щирі співчуття
дружині, дітям, онукам і правнукам,
рідним і близьким у зв’язку з важкою
втратою.
Прощавай, наш дорогий товаришу…
Світла пам’ять про гідну людину,
нашого друга і товариша — назавжди
у наших серцях.

Гайд-парк

Вишгород
Офіційно
Ігор МИРІЄВСЬКИЙ,
начальник фінансовобухгалтерського відділу
Згідно з рішенням Вишгородської
міської ради № 33/2 від 22.12.2017 року
«Про Вишгородський міський бюджет
на 2018 рік», на реалізацію Програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення передбачено
3 000 000,00 гривень.

Подорожуємо світом
Початок у №№ 2, 4, 8, 10’ 2018 р.

Станом на 15 березня 2018 року згідно з прийнятим рішенням виконавчого
комітету, у 2018 році вже виділено матеріальної допомоги на суму 2 363 500,00
гривень.
Окремо слід зазначити, що на даний
час здійснюється виплата матеріальної
допомоги за 2017 рік, заборгованість виплат по якій складає 900 000,00 гривень.
Враховуючи вищесказане, а також

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом — давнім і
небезпечним ворогом людства.
Нині третина населення земної кулі
(понад 2 мільярди людей) – інфіковані.
За останні десять років на туберкульоз захворіли майже 90 млн чоловік,
близько 30 млн — померли. Для найближчих трьох поколінь, вважають вчені, він залишиться реальною загрозою.
Серед інших, у групі ризику також най-
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те, що загальний розмір виплати, який
необхідно здійснити за прийнятим виконкомом рішенням за 2017-2018 роки складає 3 263 500,00 грн (що на 263 500,00 грн
більше передбачених міським бюджетом
на 2018 рік асигнувань), відповідно до доповідної записки начальника фінансовобухгалтерського відділу Вишгородської
міської ради, Вишгородським міським головою підписано розпорядження № 22 від

19.03.2018 р. щодо тимчасового призупинення прийняття документів від громадян
на отримання матеріальної допомоги.
В той же час повідомляємо, що прийом документів буде відновлено за результатами перевиконання дохідної частини бюджету та направлення коштів
на збільшення фінансування Програми
соціального захисту малозабезпечених
верств населення у 2018 році.

Мудрець із Монтічелло

В дорогу ми прихоплюємо сучасний атлас U.S.A.
Весь час пильнуєм за ним шлях. Так ліпше конкретизується, запам’ятовується відчуте, побачене. Особливо
міста, річки, гори. То більше, коли рухаєшся густонаселеним краєм. Здивований несподіваним сюрпризом,
подарованим Джерадом, коли бачу знайоме ще з початку 90-х слово Monticello. Тут родова садиба одного з батьків Американської нації, героя американської
культури, традиції, третього Президента Томаса Джефферсона. Ім’я та прізвище зблискує у моїй свідомості,
тільки прочитав напис: West Virginia… Перед нами серпантин доріг цього штату. Мальовничі лісисті краєвиди, повноводні річки із де-не-де стрімчаками порогів.
Місцевість нагадує Підкарпаття. Набираємо розгону…
Та ось над шляхом стоять кілька авт біля якоїсь таблиці з текстами. Виявляється тут поблизу 1818 року зустрічалися колишні Президенти держави Джон Адамс
(1797-1801), Томас Джефферсон (1801-1809) і Джеймс
Медісон (1809-1817).
Що їх турбувало? Шал Священного союзу деспотів, створеного 1815 року? Нажаханого повсюдно формованими підпільними організаціями? Активізацією клефтів у горах Греції, карбонаріїв у Італії, бунтарськими Польщею і Кавказом?
Короновані тирани чинять рішучі дії до придушення спраги
народів світу до свободи, розбудженої Американською та
Французькою революціями. Як відгородити Америку від тиранії і воєн?!
Сонце вже припікає. Вскакуємо в авто. Місцевість гористішає. Долаємо Алеманські гори, відроги Апалаччів. За ними
штат Вірджинія… В цей час за океаном, морями і горами у
Верховній Раді України, яка давно вже має бути Національними Зборам(!) виступає (про це взнаю пізніше) голова NATO
Столтенберг і цитує Тараса Шевченка «..та не однаково мені,
як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її окраденую
збудять…» Кондиціонер великої визвольної поезії діє. У ХХІ
віці. Увінчаному злу не вдається видавати за добро вияв імперського апетиту…
Трохи звертаємо з автостради. Ставимо авто. Аж ось
його улюблений затишок на невисокій горі вірджинської землі! Тепер відомий далеко за межами американської держави.
У великій Білій Хаті творяться всесвітньо відомі Декларація
Незалежності 1776 року, книжка «Автобіографія. Нотатки
про штат Вірджинію». За його словами тут йому легко дихається, пишеться на тлі мерехтливої синьої далечини; тут
починається несамовитий гін за пізнанням рідної і світової
культури. За поетом ХХ віку, коли світ і багато хто в Америці
збагне, ким він був і є: «Молодий, я молодий! Повен сили і
відваги. Гей, життя, виходь на бій! Пожартуєм для розваги…»
Десь дівається втома… Відчуваю душевне піднесення…
Неначе над серцем моїм витає замислений ангел… Перед
нами одне з див американської землі…
Працівниця меморіалу розповідає… Господар сам проектує палац, будує, перебудовує сорок років, використовує
деякі досягнення архітекторів давнини, зокрема креслення
знаменитого італійця XVI віку Андреа Паладіо. Вносить свої
вдосконалення… Частина даху куполоподібна із вставленими
скляними віконцями, завдяки яким освітлення у приміщення
дивовижне. Приватна книгозбірня, де зібрана мудрість Еллади, Риму, Європи, — одна із найбільших у штаті. В робочому
кабінеті портрети Бенджаміна Франкліна, Джона Локка, Ісаака Ньютона… Біля столу винайдене ним рухоме крісло. На
книжці — спеціальні окуляри, удосконалені власником їх. У

Валентина КАШКА,
старша медична сестра РОТЧХ

2018 року
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Ваше здоров’я

24 березня

кабінеті насамоті він часто і обідає — економить час.
З молодості встає із сонцем. Наполегливо день-у-день,
рік-у-рік Томас віддається книжкам. Ровесники розважаються на полюванні, ганяють на конях… Найдужче його приваблює право, архітектура, землеробство, історія. Не цурається
філософії, музики.
Велика вітальна кімната для гостей. Хазяйські приміщення: хлібопекарня, броварня. Господар був хлібосольним, а
гостей, особливо після президенства 1809 року, буває до півсотні на добу…
На подвір’ї — старезні товсті дерева, деякі посаджені ще
за нього. Навколо — різномовний гомін. Туристи зі всього світу. Розмовляю з працівником Меморіалу, німцем: — Працюю
тут кілька років… 1770 року стається пожежа. Найважче господарю було відновлювати книгозбірню. Ось, дивіться, грядки доглянуті, як і в давнину за хазяїна… Невеличкі будинки,
де жили робітники. Він полюбляє возитися на грядках із квітками. Ген плуг, винайдений ним…
— Жодне заняття не дає мені такої насолоди, як робота
на землі, надто садівнцтво»… «Хлібороби — Богообраний
народ». Цими тезами, близькими і нам, українцям, завершуємо наш пізнавальний діалог.
Прямуємо мальовничим серпантином стежки поміж дерев. Ось і родове поховання… Був багатодітним батьком і дідусем. Виживають дві дочки Марта і Марія…
Обеліск із написом: «Тут похований Томас Джефферсон
— автор Декларації Американської Незалежності, Статута
про встановлення релігійної свободи у Вірджинії і Батько
Вірджинського університету». Ні про президенську посаду, ні
губернаторство, ні віце-президенство, ні другі заслуги перед
Вітчизною він не вважає потрібним згадувати... Мої супутники прямують до авто.
Киваю їм: — Трохи відпочину! Присідаю навпроти поховання… Кружляє серцевидний листок, як мить уречевленого
часу… Хоч спека спадає, втома дає знати. Зажмурюю очі…
Роздум на просмику віків
Що ми знаємо про цю Велику Людину? Поборника свободи американської і вселюдської. Кращого з кращих мислителів, правдошукачів… Сократ, Платон, Марк Аврелій, Локк,
Вольтер… Що чули про його сучасників Томаса Пейна чи
Жільбера Лафаєта? Перший — англієць — один з детонаторів Американської революції, книжка його уже згадувалась,
другий (19-літній французький маркіз) — витратив на свободу Америки третину свого великого майна (сорок американських міст, містечок, сотні стрітів і авеню названі його іменем
говорять самі за себе) Бенджамін Фраклін.
Томас Дефферсон — моє зацікавлення 60-70 років минулого віку. Підстьобує мій інтерес до них українська Незалежність. Пошуки, яку Україну нам будувати?! Наслідок —
кілька статей-досліджень на цю проблему. 1992-1993 роки.
Зокрема про Томаса Джефферсона «Ціна свободи — вічна
пильність» та ін.
Дуже давнє і недавнє переплітається тут у моєму єстві,
дивним чином легшає фізично. Блискають метеорно і кристалізуються думки. Констатую про себе — це вже твоє переконання: Томасу Джефферсону, як нікому з великих шукачів
формули організації суспільств, вдалося здійснити на практиці у значній мірі свої політичні теорії. Одне з головних тверджень його суджень — права людини… Врешті схоплююсь
наснажений, перебуттям, живим спостереженням видатного
місця, спогляданням руху великих ідей, підтюпцем, доганяю
своїх.
Прощай, Монтічелло! Хтось із дослідників зауважив — це
єдина американська оселя «в реєстрі найцінніших архітектурних пам’яток світу». Жаль, що не вдалося нам побувати

у Шарлотсвіллі (хоч тут і недалеко!), де й донині процвітає за
його приписами його найдорожче дитя — Вірджинський університет… Отже, невідчужувані права людини (продовжую
розмірковувати в авто). Цей правовий постулат розробляє
англієць Локк. Томас Джефферсон підхоплює, удосконалює
і втілює це судження в американське життя. Ще він особливо наголошує на праві народу скидати деспотичний уряд і
заміняти його новим. Мотив прав людини був продовжений
французькими революціонерами після 1789 року, всіма національно-визвольними рухами ХІХ-ХХ віків.
В Україні в першій чверті ХІХ сторіччя Василь Лукашевич, засновник Малоросійського таємного товариства, вживає термін природнього права людини в бесідах із членами
організації.
Президент Авраам Лінкольн 1860-1865 роки в питаннях
прав людини був послідовником Великого Впередвзорця.
Афроамериканець Мартін Лютер Кінг слідом за Томасом
Джефферсоном, Авраамом Лінкольном 1961-1968 роками
послідовно відстоює їхню засаду Царства Розуму, ідею рівних прав всіх людей. Згадуються не раз у Вірджинії уривки —
блискітки з його книжки. Автор зумів зконцентрувати мислителів тисячоліть Сократа, Платона, Аристотеля, Перікла.
Видатних істориків давнини Таціта, Салюстія, Ціцерона цінує
за глибину відтворення дійсності і стилістичну досконалість,
як недосяжні за своєю майстерністю (жодного зайвого слова
з них нема!) за цілі тисячоліття. Багато в його творів золотих
піщинок правди. Він, наприклад, заперечує тезу знаменитого
вченого Бюффона про те, що індіанці другосортні люди. Його
зауваження про недоторканність особи у Головному Законі
держави, прийнята 1787-1788 роках за зразком подібного
британського закону 1679 року, навіває думку про те, що в
Україні проблему з недоторканністю особи давно потрібно
було б вирішити. «Автобіографія. Нотатки про штат Вірджинію» не завершені.. Вражений виданням двотомної підробки
його твору він перестає писати…
Вчений, поруч з Бенджаміном Франкліном, може останній енциклопедист епохи Просвіти. Мислитель, винахідник,
сіяч правди нових віків, чи може він мати справу із спритником, устремліннями демагога? А політика — завжди конкуренція, дискусії, нерідко з підніжками, неадекватною реакцією… За правду у вічі — смертельна образа, як з тими
двома томами… Він кляне грязь політики, кидає її кілька раз,
усамітнюється в науковій роботі, у праці на землі. А поки…
Знов політика, бо усвідомлює загрозу республіканським,
демократичним традиціям, кидається в баталії, не обходячи
гострі кути… Його книжка (інтерес до якої із десятиліттями
наростає!), листування (кілька томів), сотні книжок про його
життя, творчість, громадську діяльність, особлива, яскрава
сторінка американської культури.
(Далі буде)

Туберкульозу можна запобігти
бідніші, котрим загрожують ще й інші
хвороби, спричинені злиднями та недоїданням. Та й можливість зараження
самих медиків зросла: якщо раніше це
було 40 лікарів на рік, то нині — 400.
Туберкульоз дедалі активніше виходить за межі соціальної хвороби, бо нові
пацієнти — працездатні, донедавна здорові люди.
У виникненні захворювання відіграють роль два фактори: обсяг дози, що
інфікує, а також стан захисних сил організму.
Для запобігання туберкульозу ви-

няткове значення має щеплення і проба
Манту, яка проводиться раз на рік, незалежно від попереднього результату.
Якщо у дитини або підлітка проба позитивна, слід поглиблено обстежитись у
лікаря-фтизіатра.
Дуже важливо виявити туберкульоз
на початковій стадії. Для цього в поліклініках раз на рік проводять профілактичні
обстеження за допомогою флюорографії. Ознаками захворювання на туберкульоз є:
— стійкий кашель більше трьох тижнів;

— швидка втомлюваність, слабкість,
зниження працездатності;
— тривале підвищення температури
тіла;
— втрата апетиту і надмірне безпричинне схуднення;
— надмірне потовиділення, особливо
вночі.
Якщо ви чи ваші близькі мають такі
симптоми, негайно звертайтесь до лікаря. При вчасному кваліфікованому
лікуванні можна повністю виздоровіти.
Піклуйтеся про своїх дітей, усіх домочадців, дбайте про себе і будьте здорові!
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Творча майстерня

Вишгород

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Надворі мете сніг, морозець пощипує щічки, вихідний, але дітвору це не
зупиняє – вона поспішає до школи на
майстер-клас – творити власну писанку. Ще б пак, адже майстриня, щоб навчити цьому, подолала значно довший
шлях…
Леся Турукіна працює в Центрі дитячої
та юнацької творчості міста Василькова,
вона – керівник Зразкової школи писанкарства. Виконала понад 10 тисяч різних
писанок. Її роботи є в музеї м. Коломия, у
численних приватних колекціях не лише в
Україні, а й за кордоном. Майстриня вже
понад 25 років відроджує писанкарство,
бере участь у виставках, фестивалях,
семінарах, проводить майстер-класи для
дітей і дорослих.
На запрошення президента Благодійного фонду «Святої Ольги», радника міського голови Володимира Малишева вона
вже п’ятий рік поспіль приїздить до нашого міста, щоб поділитися своїми знаннями з юними та дорослими вишгородцями.
Цього разу її майстер-клас проходив у
Вишгородській ЗОШ № 1. І незважаючи
на вихідний день, у заході активну участь
взяли і директор школи Олег Тимченко,
і його заступники Галина Петрук, Тетяна
Солонікова, і вчитель Лідія Шкурко.
А зібралися на майстер-клас хлопчики й дівчатка з багатодітних родин. Вони
уважно спостерігали за тим, як В. Малишев з настоятелем храму св. Володимира
о. Богданом Николиним прилаштовували
на класній дошці прапор України, привезений від бійців зі Сходу, з побажаннями
усім миру і добра, з подяками вишгородцям за моральну підтримку і волонтерську допомогу.
О. Богдан – теж волонтер, а нині він
прийшов, аби благословити всіх на добру
справу. Адже писанка – один із символів
Пасхи, яку цього року відзначатимемо 8
квітня. «Це свято – із усіх свят, диво – із
усіх див! – сказав о. Богдан, нагадавши
походження Великодня. – А через писанки ми намагаємось догодити Богові, зробити цей величний день красивим. Разом

Українські традиції

Великоднє диво – власноруч
із тим, слід підготувати й душі, очистити
їх покаянням. Адже Бог хоче нас бачити
милосердними, люблячими. Бо Він Сам є
Любов».
Дружина міського голови Марина
Ступник – спонсор і безпосередній учасник майстер-класу разом із донечкою
Каріною третій рік поспіль, зазначила,
що доєднатися до національної культури,
навчитися новому – то є добра справа, і
побажала всім натхнення й гарного настрою.
А це необхідно. Адже писанка і твориться з тим, щоби вкласти в неї свою
любов, своє прагнення зробити світ кращим, аби й родині велося добре і в господі все було гаразд.
«З такими думками творили писанку
століття тому, так робимо і сьогодні, так
буде й через багато літ. Адже загальнолюдські цінності і бажання залишаються
незмінними. Кожен хоче добра, здоров’я,
достатку своїй родині, миру на землі», –
вела розповідь Леся Турукіна.
А далі під керівництвом майстрині з

Вечір пам’яті
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор

У березневі дні ми вшановуємо великого сина
нашого народу – Тараса Григоровича Шевченка – генія, мислителя, пророка, людину незвичайної долі й
незвичайного таланту.
Вечір пам’яті «Перехрестя життя», який підготували вихованці Вишгородського міського центру
творчості «Джерело», дозволив яскраво відчути
його любов до України, народу, рідної мови, що проходить через усі твори Кобзаря.
Динамічно, емоційно, відтворивши образи Поета
(Михайло Закуцький), художників Сошенка, Венеціанова (Андрій Таран), Карла Брюлова (Денис Малишев),
пана Енгельгардта (Анатолій Жданов), жінок, у яких був
закоханий Шевченко (Анастасія Прилуцька, Олександра
Колісніченко, Ганна Шигимагіна, Маша Богайчук), юні

допомогою олівця, писачка, воску, свічечки і фарб своє маленьке, але безмежне
диво створювали Аріана й Артем Ніколини, Степан і Соня Анохіни, Галина Петрук
зі своєю онучкою Аріною, Софійка Санжара і всі, кому пощастило потрапити до
цього гурту.
Дорослі спостерігали за дитячою роботою – як учитель фізики Лідія Шкурко (в
той же час вона не могла не похвалитись
старанно виконаними творчими роботами учнів 2-В класу – портретами Кобзаря до дня його народження) і багатодітна
мама Тетяна Санжара, що вперше з донькою на такому заході. «Я в захваті! – не
приховувала емоцій. – Як добре, що діти
мають можливість розвиватися, навчатися новому! Це для них – чергове відкриття світу і своїх можливостей, які насправді
безмежні!».
… У кожного вийшла своя неповторна
писанка. У свято Великодня і в усі дні наступні вона буде оберегом у домі, випромінюватиме світло і добро.
За науку казали гарні слова майстри-

ні, а Володимир Малишев вручив їй подяку від мера міста Олексія Момота за
високу майстерність, примноження національних традицій, оригінальну й самобутню творчість, тонке розуміння прекрасного.
…Разом смакували солодощами,
смачним узваром, про які подбала Марина Ступник. А тим часом і сніговій втихомирився.
Не дивлячись на зимову погоду нинішнього березня, все одно кожен день наближає світлий Великдень.

Перехрестя життя Кобзаря
актори дитячого драматичного театру «Експромт» перегорнули сторінки його життя і багатогранної творчості.
У цю розповідь яскраво вплелися танцювальні композиції (колективи «Вишеград», «Джерельце»,
«Flash»), кришталеві голоси солістів колективів «Helensolo», «Співаночка», виступ керівника вокальної студії
«Полузір’я» – неперевершеної і яскравої Тетяни Халаш.
Звучав безсмертний «Заповіт» та інші вірші й пісні на
слова Шевченка.
Готуючи сценарій заходу, художній керівник «Джерела» Альона Петлярська і керівник театру «Експромт»
Наталія Філіпова зі своїми вихованцями опанували нові
жанри драматургії, поєднавши кілька стилів. І глядацька аудиторія отримала справжнє задоволення від їхньої
гри, адже діти як справжні актори змогли відкрити глядачеві світ, у якому перебувають самі.
Кожен учасник заходу віддавався сповна улюбленій
справі, і тому вечір був зовсім небанальним і напрочуд

цікавим. Тож, коли звучала фінальна пісня й актори безпосередньо й щиро підтримували її, було радісно від
того, що у нас такі старанні, мислячі, талановиті й хороші діти.
Зі словами вдячності звернулася до них директор
центру творчості Наталія Кисіль, зазначивши, що для
педагогів закладу є важливим виховати джерелят патріотами своєї Вітчизни.
Радник міського голови Володимир Малишев прийшов на захід із вшанування Кобзаря з прапором України, з яким бійці щойно повернулися зі Сходу. Захищаючи рубежі нашої держави, вони також пам’ятають
Тарасове слово.
«На жаль, те, що Тарас Шевченко написав 200 років
тому, актуально і сьогодні, – вважає київський художник Андрій Єрмоленко, що створив серію робіт «Шевченкініана». – А це значить, що ми всі ці 200 років прожили у кріпацтві, і зараз намагаємося з нього вийти».

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

— А ти хто? — Я такий-то, такий-то.
Пояснюю, як має бути: кожен, хто
хоче приватизувати гараж, маючи
паспорт громадянина України, бере
оті свої папери і приходить особисто.
Ніяких 4, 5, 6 тисяч гривень за це платити не потрібно. Ви сплачуєте за сам
проект землеустрою офіційно, коли
після сесії отримуєте рішення щодо
дозволу на розробку проекту.
Можете звернутися до приватної
землевпорядної організації, а можете — на п’ятий поверх адмінбудинку у
міське комунальне підприємство «Координаційний центр з питань будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради». Воно, зазвичай,
робить це трішки дешевше. Десь у
межах чотирьох чи трьох тисяч гривень.
Думаю, ми зможемо зробити
прийнятну ціну для соціально незахищених категорій вишгородців.
А зараз головне — не піддаватися
впливу різних пройдисвітів і ділків.
Бережіть себе і свої гроші.

Природа і ми
Володимир ТКАЧ
Перелітні птахи живуть за інстинктом міграції. У далекій Африці вони не
слухають прогнозу погоди від Гідрометцентру, а керуються генетичною
пам’яттю. Зазвичай, лелеки прилітають у наш край з 19 березня. Так було
і цього разу, але птахів чекав білий килим снігових заметів.
Аномально холодний березень може
спричинити масову загибель лелек. У першу чергу — від голоду. Жодного їхнього
делікатесу — жаб, риби-малька, мишей,
ховрахів, комах, слимаків, черв’ячків — у
найближчий час не з’явиться. Життя цих
птахів кілька тижнів залежатиме від допомоги людей. Тож, у вихідні, якщо будете за містом, зробіть розвідку щодо наяв-

Громадський бюджет Вишгорода — це
платформа реалізації ідей для покращення нашого міста. В рамках цього Проекту будь-який
житель міста може подати проект, пов’язаний
з покращенням життя в місті, взяти участь у
конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках
бюджету на наступний рік.
У 2017 році Громадський бюджет реалізовувався як пілотний проект, і «по дорозі» виявилось чимало запитань та проблем, зокрема технічного характеру. Але тепер у нас є досвід! 30.03.2018 року
о 15:00 в малій залі адмінбудинку відбудеться засідання Номінаційного комітету, на якому планується обговорити, зокрема з авторами проектів 2017
року, пропозиції та зауваження до процедур з метою вдосконалення Положення про громадський
бюджет та взагалі всього процесу! Тож, запрошую
членів Номінаційного комітету до роботи та всіх
бажаючих до обговорення!
Голова Номінаційного комітету
Тетяна БРАЖНІКОВА

Роман РОЮК
Коли сонце встане ласкаве,
Над Дніпром старим посміхнусь,
Пригадаю незлими словами
Тебе — друже мій Білорус.
Пригадаю, як долю шукали,
Як шалено в кохання неслись,
І як плакали верби над нами,
Де у вічній ми дружбі клялись.
Скільки друзів вже поруч немає,
Помолимось за них навесні.
Тихо, ніжно ми їх пригадаєм
На святому, крутому Дніпрі.
А Дніпро зашепоче водою,
І від лиха нас збереже,
Я за тебе вип’ю «гіркої»,
За відвертість та серце твоє.

Березневі візерунки
Ольга ДЯЧЕНКО
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Щиро вітаємо з 60-річним ювілеєм дорогого чоловіка, батька, дідуся Володимира Олександровича
МАЛИШЕВА.
Юнацьких мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усі знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння –
подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,
а дерево життя зростає і цвіте!
Дружина, діти, онуки

Скільки виживе лелек — залежить від нас
ності лелек. Якщо зустрінете виснажених
птахів — підгодуйте зерном, хлібом, вареною картоплею, тобто тим, — що їдять
домашні свійські птахи.
Щороку під час перельотів гинуть тисячі лелек. Ще одну частину вбивають
африканці. На батьківщині їх багато гине
на лініях електропередач, а ще — відстрілюють вітчизняні браконьєри. А якщо
додати цьогорічний голодний мор, що залишиться?
Провісників весни по-різному називають у регіонах: чорногузами, бузьками,
гайстерами. У нас, у київському Поліссі — бусолами. І на всіх теренах лелека
— улюблений птах. Тож давайте спільно
допоможемо їм вижити, щоб наші діти
чули характерний веселий клекіт птаха з
чорною ознакою.

Ліра

Другу Василю Білорусу
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Громадський бюджет
Вишгорода! Засідання
Номінаційного комітету!

Приватизація гаражів — без ділків
(Початок на стор. 1)
Але, на жаль, певні люди кажуть:
ви до Олексія Вікторовича не ходіть,
вам там так просто нічого не дадуть,
а я все з ним повирішую. Тож несіть
заяви, ксерокопії мені, я домовлюсь
з головою кооперативу, він дасть довідку, і ми все вирішимо. І ціна цього
питання від 3 до 6 тисяч гривень. В
різних кооперативах, по-різному.
У людей виникає справедлива
думка: напевно ж, там якось з ним
діляться, правда? То я вам кажу, що
це не так. Наголошу ще раз: приватизація існуючих гаражних боксів не
викликає питань у депутатів міської
ради і у мене особисто.
Я нещодавно гаражному кооперативу «Автомобіліст» повернув цілу
купу документів. Абсолютно випадково
побачив, як до землевпорядника заходить людина, заносить папери з ГБК
«Автомобіст». — Що це таке, чоловіче
добрий? — Заяви від людей. – А чого
ти їх приніс сюди? — На приватизацію.

24 березня

Нове прочитання
Ольга ДЯЧЕНКО
Ця пані перечитує Шевченка.
Переосмислить щось через літа.
В дитинстві «Кобзаря» читала ненька,
Тепер сама по-новому чита.
Поет страждав, його поневіряння
Сльозою омивалися в рядку.
Чомусь забулось прочитання раннє,
Тональність пані має не таку.
Поет, бач, називає москалями
Тих, що його звільнили від ярма,
Про що дискутувати, пані, з вами,
Коли у вас думок своїх нема?
Набралися з чужих телеекранів
Штампованих образ і ярликів.
То добре, що Шевченка ви читали,
Його ж шанують сотні язиків.

Чекали квітів. Березень в снігу.
Пелюстки білі в зимнім хороводі.
Чи березень у лютого в боргу,
То й каламутить березневі води.

А вам за москалів така гризота.
В наші серця націлені штики.
Ось лізе в хату й за столи мерзота,
То що їм — коровай на рушники?

Яких ще візерунків від зими
Очікувати з полюсів далеких –
Чи воза лаштувати, чи саньми
Повернуться із вирію лелеки.

Благав Кобзар: — Чужого научайтесь,
Своя не закотилася б зоря.
Читайте, пані, внукам озивайтесь
Пророчим його словом з «Кобзаря».

А на горіх присів біленький гном,
Ткав білу ковдру з пухом тополиним.
Фата коханій є під ковпаком,
На білих конях їх весна прилине.

На чий же млин ви ллєте, пані, воду,
З якого краю вітер дме в цей час?
Кажіть, кажіть про зрадницьку породу.
У дзеркалі є відповідь для вас.

ФОТО – соцмережі

З 80-річним ювілеєм щиро
ВІТАЄМО Віру Корніївну СІРОШ!
80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного,
Ще й всяких благ до нього!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Хай Ангел Божий поруч з Вами буде,
А Марія-Мати береже від зла!
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!
Син Серігій, невістка Світлана,
внуки Анатолій і Надія,
рідні з Білорусії, син Юрій,
невістка Марина,
внуки Андрій і дружина Юлія,
Олександр
і його дружина Юлія,
Олексій і його дівчина Олександра,
Артем і правнуки Дарина,
Єгор, Тимофій

Вітаємо!
У березні відзначає день народження почесний громадянин
м.
Вишгорода,
голова
ревізійної комісії Асоціації керівників
шкіл
України,
громадський діяч, член президії Київської обласної ради профспілки
працівників освіти і науки, відмінник освіти України, учитель-методист, заслужений учитель України,
поет, пародист, автор тексту Гімну Київщини, член асоціації діячів
естрадного мистецтва Анатолій
Іванович ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ. Але для
нас він дорогий тим, що є першим директором першої національної школи
Вишгорода — Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Бажаємо Вам, Анатолію Івановичу, щасливого сьогодні і радісного
завтра, красивих мрій і їх здійснення.
Хай кожен день повниться гарним
настроєм, душевними зустрічами і
плідною працею. Щастя і радощів у
домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі.
Ваші колеги
ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботи. ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ ПІД КЛЮЧ. Мансардні козирки, стропильні системи. М’яка крівля, метал., бітумна,
полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдинг, фактурна
штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 26 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
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»
12:45, 14:00, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Грошi 2018»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:05 Х/ф «Унiверсальний
агент»
12:50 Т/с «Команда»
16:25 Х/ф «Бої в
бронежилетах»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»

00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Смачнi iсторiї
13:10, 14:30:РадiоДень
13:55 Перша шпальта
16:45 Розсекречена
iсторiя
17:50, 00:00 Iнформ.
година
19:00 Розважальна
програма з М. Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:30 Тема дня
21:45 Новини. Спорт
22:55 Д/с «Таємницi акул»
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 Т/с
«Соломонове рiшення»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:30 Х/ф «Морський бiй»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

09:30 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
22:30 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:45, 15:30 «Все буде
добре!»
08:35 Х/ф «Дiвчата»
10:25 Х/ф «Мама
мимоволi»
13:05 «Битва
екстрасенсiв 18»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»

23:35 «Один за всiх»
НТН
6:40 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08:20 «Свiдок. Агенти»
08:50 Х/ф «Кубанськi
козаки»
10:55 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Я охоронець»
НОВИЙ КАНАЛ
6:34, 08:49 Kids Time
06:35 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
08:50 Х/ф «Помста
пухнастих»
10:40 Х/ф «Амулет
Земномор’я»
14:00 Х/ф «Час вiдьом»
16:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
кубок вогню»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент

22:15 Таємний агент.
Пост-шоу
00:10 Х/ф «Не стукай
двiчi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:50 Таємнича
Латинська Америка
10:40 Мiсця сили
11:40 Код доступу
12:40 Таємницi
кримiнального свiту
13:40 Зворотнiй бiк
Мiсяця
14:30 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
17:10 Дика Шрi-Ланка
19:00 Гучна справа
20:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Шпигунство та
змови
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
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»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:40 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
18:15 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 Х/ф «Шостий
Елемент»
ІНТЕР
6:15, 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»
10:00 Х/ф «За двома
зайцями»
11:40, 12:25 Т/с «Що
робить твоя дружина?»
12:00 «Новини»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Запитайте в
осенi»
00:20 Х/ф «Хронiки
зради»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
15:25, 16:20 Х/ф
«Пiднесення Юпiтер»

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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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

ВIВТОРОК, 27 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
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»
12:40, 14:00, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Повернiть менi
красу - 3»
23:25 Х/ф «Нащадки»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
15:25 Х/ф «Подвiйний
дракон»

19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Документальний
цикл Смачнi iсторiї
13:10, 14:30:РадiоДень
13:55 Складна розмова
19:00 Перший на селi
19:25 Посттравматичний
синдром
20:25 Нашi грошi
21:30 Тема дня
21:45 Новини. Спорт
22:05 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
22:55 Д/с «Таємницi акул»
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
11:00 Реальна мiстика
13:00 Агенти
справедливостi-5
15:20 Футбол.
Товариський матч. Японiя
- Україна
17:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
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
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»

18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Мураха Z»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
22:30 ЛавЛавCar 2

13:25 «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»

11:25 Т/с «Друзi»
12:20 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Дешево i
сердито
20:45 Аферисти в
мережах
21:45 Вiд пацанки до
панянки

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без особливих
прикмет»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
09:50 Таємнича
Латинська Америка
11:40 Код доступу
13:40 Академiк Корольов
14:30 Мiстична Україна
15:20, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
18:10, 22:40 У пошуках
iнновацiй
19:00 Гучна справа
23:40 Шпигунство та
змови

СТБ
6:45, 15:30 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
09:30 «МастерШеф - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
6:24, 07:44 Kids Time
06:25 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
07:45 Т/с «Мерлiн»

18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

13:00 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
23:45 «Один за всiх»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива

природи»
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»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовi сили»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:50 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:00 «Новини»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:15 Х/ф «Все можливо»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 17:35, 21:30 Т/с

«Менталiст»
12:15, 13:20 Х/ф «Гарлi
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 22:30 «На трьох»
15:00, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:45 Х/ф «Колонiя»
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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 Iнформ.день
19:30 Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»

СЕРЕДА, 28 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
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»
12:45, 14:00, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Одруження
наослiп 4»
23:35 Х/ф «Робiть вашi
ставки!»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55, 12:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Iкар»

19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»
00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00,
21:000 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с
«Пригоди Остiна
Стiвенса»
11:25 Д/с «Незвичайнi
культури»
12:00 Смачнi iсторiї
16:50 Вiйна i мир
17:30 ТАКАШОТАМ
17:50, 00:00 Iнформ.
година
19:00 «Плiч-о-плiч»
21:30 Тема дня
21:45 Новини. Спорт
22:55 Д/с «Таємницi акул»
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, 02:50 Зiрковий
шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
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
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»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
22:30 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:20, 15:30 «Все буде
добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
09:05 «МастерШеф - 7»

НТН
6:50 Х/ф «Випадковий
запис»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Лiки проти
страху»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»
НОВИЙ КАНАЛ
7:50 Т/с «Мерлiн»
11:30 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус

вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:10 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:00 Вомбат: таємне
життя
09:50 Дивовижна Iндiя
13:40 Таємницi дефiциту
14:30 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
17:10 Дика Шрi-Ланка
18:10, 22:40 У пошуках
iнновацiй
19:00 Гучна справа
20:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Шпигунство та
змови
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
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»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:50 Т/с «Секс у

великому мiстi»
ІНТЕР
6:15, 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»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Кохання за
розкладом»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:15, 17:40, 21:30 Т/с
«Менталiст»

12:15, 13:20 Х/ф
«Колонiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 22:35 «На трьох»
15:05, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:45 Х/ф «Кривавий
спорт»
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
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»
00:25 Хронiка дня

ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
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»
12:45, 14:05, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Атлантида 2»
08:55, 12:55 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:35 Х/ф «Перевiзник 2»
19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом»

21:20, 22:55 Т/с «Кiстки 9»
00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с
«Пригоди Остiна
Стiвенса»
12:00 Смаки Культур
13:10, 14:30:РадiоДень
16:50 Твiй дiм
17:20 ТАКАШОТАМ
17:50, 00:00 Iнформ.
година
19:00 #ВУКРАЇНI
20:25 «Схеми»
21:30 Тема дня
21:45 Новини. Спорт
22:55 Д/с «Таємницi акул»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»

18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00, 21:00 Готель
Галiцiя
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 100 в 1
22:30 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:25, 15:30 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»

10:10 «МастерШеф - 7»
13:25 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
7:05 Х/ф «Останнє
полювання»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»
НОВИЙ КАНАЛ
7:55 Т/с «Мерлiн»
11:35 Т/с «Друзi»

12:30 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Хто зверху
21:10 Аферисти в
мережах
22:10 Варьяти
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
09:50 Дивовижна Iндiя
10:40 Мiсця сили
13:40 Таємницi дефiциту
14:30 Мiстична Україна
16:10, 20:50 Мисливцi за
зброєю
18:10, 22:40 Мегазаводи
19:00 Фантастичнi iсторiї
20:00 Гучна справа
23:40 Шпигунство та
змови
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
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»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:50 Т/с «Секс у
великому мiстi»

ІНТЕР
6:20, 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»
10:20, 12:25 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 17:35, 21:30 Т/с
«Менталiст»
12:15, 13:20 Х/ф

«Кривавий спорт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 «На трьох»
15:05, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
23:45 Х/ф «Бiйцiвський
клуб»
5 КАНАЛ
6:50, 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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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 Iнформ. день
19:30 Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:00, 15:30
«Мiняю жiнку»
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»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
19:25 Х/ф «Морський
пiхотинець»
21:00 Х/ф «Морський
пiхотинець 2»

22:50 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
12:00 Смаки Культур
13:10, 14:30:РадiоДень
13:55 «Схеми»
16:40 Фольк-music
17:50, 00:00 Iнформ.
година
19:25 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
21:30 Тема дня
21:45 Новини. Спорт
22:15 ХРЕСНА ДОРОГА
ЗА УЧАСТЮ СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
КОЛIЗЕЇ
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-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрi намiри»
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00

«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Братик i
сестричка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 19:00 Панянкаселянка
14:00 Готель Галiцiя
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Росомаха.
Безсмертний»
23:15 Х/ф «Твої, мої i
нашi»
СТБ
7:40 Х/ф «Вам i не

снилося»
09:25 Х/ф «Пiзнє каяття»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 23:05 «Холостяк
- 8»
22:40 «Небачене
Євробачення 2018»
00:15 «Холостяк - 8.
Пост-шоу»
НТН
6:55 Х/ф «Слiд в океанi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чорний
принц»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:55, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:30 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Розвiдники»

НОВИЙ КАНАЛ
7:49 Kids Time
07:55 Т/с «Мерлiн»
11:35 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Хто зверху
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
09:50 Дивовижна Iндiя
12:40 Таємницi
кримiнального свiту
13:40 Таємницi дефiциту
14:30 Мiстична Україна
17:10 Вомбат: таємне
життя
18:10, 22:40 Мегазаводи
19:00 Фантастичнi iсторiї
20:00 Гучна справа
23:40 Великi тирани
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Дива
природи»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
09:15 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
20:20 «Ситуацiя
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Повiтрянi воїни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Красунi»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
12:45, 18:15 «Орел i
Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Бєдняков+1»

23:50 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:15, 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»
10:20, 12:25 Х/ф «Казка
про жiнку та чоловiка»
12:40 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Лiнкольн для
адвоката»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50, 16:35 Т/с
«Менталiст»

11:50, 13:20 Х/ф
«Бiйцiвський клуб»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30, 22:50 Дизель-шоу
00:05 Х/ф «Гарлi Девiдсон
i ковбой Мальборо»
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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 Iнформ.
день
19:30 Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»

СУБОТ А , 31 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, 11:20 «Життя без
обману»
12:55, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
14:00 «Лiга смiху 2018»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Загублений свiт»
12:00 Т/с «Безсмертний»
13:40 Т/с «Команда»
17:10 Х/ф «Перевiзник 2»
18:50 Х/ф «Втiкачi»
20:40 Х/ф «Морськi
котики проти зомбi»

22:15 Т/с «Зустрiчна
смуга»
00:10 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
12:00 Х/ф «Святе
сiмейство»
14:15 Є. Хмара «Колесо
живого Шоу»
16:30 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
18:10 Т/с «Окупованi»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:35 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Служниця»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:55 Т/с «Добрi намiри»

13:30, 15:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
16:00, 19:40 Т/с
«Жодного слова про
кохання»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Х/ф «Райський
куточок»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 12:15, 16:15,
17:15, 19:15 «Територiя
позитиву»
14:00 Споживач
18:15 «Людина року 2017»
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Культурна
дипломатiя»
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
13:00, 23:00 Панянкаселянка
14:00 Готель Галiцiя
18:00 Х/ф «Росомаха.
Безсмертний»
20:00, 00:00 100 в 1
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
СТБ
6:55 «Хата на тата»
08:55 «Все буде смачно!»
10:00, 23:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:00 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
14:05 «Холостяк - 8»
17:05 Х/ф
«Спортлото-82»
19:00 «Свiтами за
скарбами»

22:30 «Вечiр з Н.
Гарiповою. О. Педан»
00:35 «Давай поговоримо
про секс»
НТН
6:20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:05 «На другому
десятку. В. Кличко»
15:40 «Найкращi бої
братiв Кличкiв»
17:10 Х/ф «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Суєта суєт»
21:15 Х/ф «Iграшка»
23:10 Х/ф «База»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
08:20 Ревiзор. Крамницi
10:20 Таємний агент
11:50 Таємний агент.
Пост-шоу

13:45 Т/с «Бiблiотекарi»
17:20 М/ф «Шрек
назавжди»
19:10 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та Орден Фенiкса»
23:45 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Скарб.UA
09:00, 18:20 У пошуках
iстини
10:50 Шпигунство та
змови
12:30 Як будували замки
15:20 Дивовижна Iндiя
17:10 Азiя класу люкс
21:00 Прихована правда
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»

09:00 «Якiсне життя»
15:10 «Концерт
«Приречений на любов»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Вони були
солдатами»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:10 М/ф «Морська
бригада»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»

23:00 Х/ф «Диявол i
Денiел Вебстер»
ІНТЕР
07:00 Мультфiльм
07:20 «Чекай мене»
08:50 Х/ф «Покровськi
ворота»
11:30 Х/ф «Баламут»
13:15 Х/ф «Три плюс два»
15:00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
17:00, 20:30 Т/с «Що
робить твоя дружина?»
20:00 «Подробицi»
22:30 Концерт «М. Галкiн.
Ми знову разом»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:40 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
18:45 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Форсаж - 6»
22:35 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
5 КАНАЛ
6:00, 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, 00:00
Час новин
07:15, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:55, 08:55, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Новi Герої Донбасу
12:20 Невигаданi iсторiї
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:25 Фактор безпеки
17:10 Стоп корупцiї!
18:00, 00:15 Велика
полiтика
18:40 Про вiйсько
23:40 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 1 К ВІ Т НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
10:40, 11:55, 12:50 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
13:55 Т/с «Сувенiр з
Одеси»
17:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
00:10 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Помста природи»
10:15 «Загублений свiт»
12:15 Т/с «Безсмертний»
13:55 Х/ф «Морський
пiхотинець»
15:30 Х/ф «Морський
пiхотинець 2»

17:15 Х/ф Прем’єра!
«Життя на межi»
19:20 25 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Шахтар»
21:25 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Бiблейська
колекцiя. Х\ф «Святе
сiмейство»
11:00 ПАСХАЛЬНА
СЛУЖБА БОЖА ТА
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ
РИМА Й ЦIЛОГО СВIТУ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩI
СВ. ПЕТРА В РИМI
14:20 Фольк-music
18:10 Т/с «Окупованi»
22:15 Д/с «Весняний
фестиваль»
23:10 Д/с «Жива
природа»
23:40 «Гордiсть свiту»

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
08:15 Т/с «Добрi намiри»
13:00 Т/с «Жодного слова
про кохання»
17:00, 21:00 Т/с «Секрет
майя»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Нелюбимий»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 19:15, 22:00
«Територiя позитиву»
12:15 Споживач
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»
18:00 «Людина року 2017»
20:00, 23:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Дорослi iгри»

Робота у Вишгороді. Менеджер
із продажу, з/п – від 10 000 грн.
Тел: (066) 980-32-28.
Вважати недійсним втрачений диплом бакалавра ЕР № 26221967, виданий Черкаським
інститутом пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля на ім’я Василя Миколайовича КАЩУКА
Вважати недійсним втрачений дозвіл країни
Естонія, 2017 рік, Євро 3 № 35119, Литва
універсальний № 331749, виданий на автомобіль RENAULT, держ. номер АІ 6853 СТ

Продам стінку (б/в), 2 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28
ТОВ ТРК «Ультра ЛТД» повідомляє,
що 30.03.2018 року о 11:00 год відбудуться загальні збори співвласників
будинку з питання надання в оренду
нежитлового приміщення площею 35,5
кв. м, розташованого за адресою: м.
Вшигород, пр. І. Мазепи, 7, з метою
розміщення телерадіокомпанії

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Енчантiмалс;
Рiдний дiм»
11:30 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
13:00, 23:00 Панянкаселянка
14:00, 00:00 100 в 1
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:30 Х/ф «Твої, мої i
нашi»
СТБ
7:35 «Холостяк - 8. Постшоу»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:55 «Караоке на
Майданi»
11:55 «Вечiр з Н.
Гарiповою. О. Педан»
13:00 «Наречена для
тата»
15:05 Х/ф
«Спортлото-82»
16:55, 23:35 «Я
соромлюсь свого тiла 5»

19:00 «Битва
екстрасенсiв 18»
21:20 «Один за всiх»
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:15 Х/ф «Подорож буде
приємною»
07:40 Т/с «Право на
помилування»
11:25 Х/ф «Дiловi люди»
13:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
14:40 Х/ф «Iграшка»
16:30 Х/ф «Як три
мушкетери»
19:00 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
20:30 Х/ф «Вихiд»
22:20 Х/ф «Спокута»
00:05 Х/ф «База»
НОВИЙ КАНАЛ
8:00 Х/ф «Невинищений
шпигун»
09:45 Х/ф «Пустун»
11:40 М/ф «Шрек
назавжди»
13:20 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк»

15:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та Орден Фенiкса»
17:50 Х/ф «Гаррi Поттер
та напiвкровний принц»
21:00 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»
22:45 Х/ф «Сховище»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Скарб.UA
09:00, 18:20 У пошуках
iстини
10:50 Шпигунство та
змови
11:40 Великi тирани
12:30 Прихована правда
15:20 Дивовижна Iндiя
17:10 Азiя класу люкс
21:00 Як будували замки
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:40 «Ситуацiя»
16:20 «Служба порятунку»

Робота. Потрібен РОЗКЛЕЙНИК по Вишгородському району.
Вільний графік, стабільна з/п двічі на тиждень.
Тел: (0800) 20-20-80. Всі дзвінки безкоштовні!
Робота в Польщі, Чехії, Литві. Все оформлення
за наш рахунок. Великий вибір вакансій.
З/п – від 18 000 грн. Безкоштовне проживання.
Тел: 093-755-05-95, 067-755-05-95,
066-755-05-95 newwork.com.ua
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Вважати недійсним у зв’язку із втратою оригіналу договір купівлі-продажу, серія КВ 075544,
зареєстрований за номером 2192 на ім’я Марка
Йосиповича НОВАКА приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Т. В.
Семенюк, на придбання земельної ділянки 0,1004
га, кадастровий номер № 3221886000010980002

В ОСББ «Ольжин Град»,
проспект Шевченка, 2-г,
на постійну роботу потрібен двірник.
З/п – від 3725 грн. Тел: (063) 313-56-73

16:50 Х/ф «Золотий
кубок»
19:10 Х/ф «Пiвденнiше
Гранади»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Примари
Гойї»
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:45 Х/ф «Той, що йде
у снiгах»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:15 М/ф «Морська
бригада»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Геймер»
ІНТЕР

6:15 Х/ф «Баламут»
08:00 «Удачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:00 Х/ф «Укол
парасолькою»
13:50 Х/ф
«Пограбування»
16:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00, 01:25 «Подробицi»
20:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
23:30 Х/ф «Вибiр моєї
матусi»
ICTV
7:00 Т/с «Код
Костянтина»
09:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:50, 13:00 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Потрiйний

форсаж: Токiйський
дрифт»
16:05 Х/ф «Форсаж - 6»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Форсаж - 5:
Шалена п’ятiрка»
23:10 Х/ф «Форсаж - 4»
5 КАНАЛ
6:00, 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, 00:00
Час новин
07:55, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Новi Герої Донбасу
10:30 Кiно з Я. Соколовою
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:10 Особливий
погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив
23:40 Про вiйсько

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

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
— електромонтер;
— машиніст екскаватора;
— контролер відділу обліку.
Довідки за тел: (04596) 23-354
Виробнича компанія у м. Вишгороді запрошує на роботу чоловіків без
шкідливих звичок та серйозних проблем зі здоров’ям:
ОХОРОНЦЯ — віком до 50 р.
СЛЮСАРЯ — віком до 45 р.
ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ — віком до 45 р.
ЗВАРЮВАЛЬНИКА — віком до 45 р.
Вимоги: досвід роботи від 1-го року, висока працездатність, відповідальність та уважність.
Пропонуємо гідні умови праці, офіційне оформлення та стабільну заробітну платню.
Тел.: +38 095 745 51 68
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Шановні вишгородці!
З ініціативи та за підтримки
БО «Благодійний фонд Романа Буковського» і мецената Максима Калінкіна, з
метою профілактики та раннього виявлення захворювань зору, 31 березня 2018
року з 10:00 до 13:00 у м. Вишгороді (фойє
РБК «Енергетик») відбудеться безкоштовна благодійна медична акція.
У рамках заходу заплановано консультативно-діагностичні медичні послуги лікарів-офтальмологів. Під
час акції можна буде безкоштовно отримати окуляри (відповідно
до призначення лікаря), виміряти артеріальний тиск та визначити
вміст цукру в крові.
Місце проведення акції:
м. Вишгород, пл. Г. Строкова, РБК «Енергетик».
Додаткова інформація за тел.: (093) 589-74-43, (097) 934-97-64
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
Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— інженери-конструктори;
— інженери-технологи;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар.
Заробітна плата — від 10 000 грн.
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457

Вишгород

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
Компанія: Фабрика фотокниги.
Контактна особа: Ксенія Денісейко.
Телефон: +38097 92 94 354.
У команду потрібні різноробочі.
Умови роботи: повний робочий день,
робота у м. Вишгороді.

Пам’ятаємо
24 березня 2018 року минає
рік, як пішла у потойбічний
світ дорога нам людина —
ШМУГОВСЬКИЙ
Роман Володимирович.
Він був хорошим чоловіком,
батьком, дідусем, вірним
другом, щирим кумом.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших
серцях.
Любимо, сумуємо, молимось
за упокій його світлої душі.
Дружина, діти, онуки, куми, друзі

ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
запрошує на роботу:
менеджера з продажу послуг.
З/п — від 12 000 грн. Оклад + бонуси.
Навчаємо. Соц. пакет.
Офіційне працевлаштування.
Дружний колектив.
Тел: 067 659 54 57
Віталій Миколайович Ущапівський,
директор

«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

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
Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80
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.

Продам гараж у м. Вишгороді. Тел: (067) 990-70-28
Вважати недійсним втрачений військовий квиток, виданий Стахановсько-Брянківським ОМВК 21.06.2004 р. на ім’я Дмитра Геннадійовича СМОЛЯНІНОВА

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