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Шановні земляки!
Вишгородський район — один із наймолодших на теренах Київщини. Але за 45
років існування він впевнено довів, що Указ
Президії Верховної Ради Української РСР
від 12 квітня 1973 року про створення нової
адміністративно-територіальної одиниці був
стратегічно правильним і обґрунтованим.
Новостворена структура надала могутній
поштовх до соціально-економічного розвитку
північної Київщини. За кілька десятиліть у минулому сільськогосподарський регіон змінився на потужний аграрно-промисловий комплекс області, став рекреаційно привабливим
краєм, а столиця району — місто Вишгород — його неповторною окрасою. Все це
відбулося завдяки самовідданій, згуртованій і професійній діяльності команди однодумців — від доярок і механізаторів до управлінської ланки.
Усім жителям району, моїм землякам-вишгородцям зичу всього найкращого, залишатися палкими патріотами нашої Вишгородщини — перлини київського Полісся.
З ювілеєм, вас, шановні друзі!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Традиції, обряди

Гаївки з іграми і танцями
ФОТО – Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Великодні святкування не обходяться без гуртових молодіжних забав. Гарною традицією у Соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ на Великодні свята
стали гаївки — дитячо-молодіжні забави (ігри, хороводи) та супровідні пісні,
що збереглися з давніх-давен у комплексі весняної народної обрядовості, покликаної привітати прихід весни й розбудити життєдайні сили природи.
У Великий понеділок після Божественної Літургії фольклорний гурт «Баламути»
закликав долучитись до надзвичайної атмосфери і дітей, і дорослих. Запрошення
припало до вподоби присутнім, тому грали і танцювали усі досхочу. У колі друзів перебував і почесний гість — Олександр Горган, голова Київської обласної державної
адміністрації.

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» попереджає мешканців міста Вишгорода, що з 22:00 год. 19 квітня 2018 р. до
08:00 год. ранку 20 квітня 2018 р. будуть проводитись роботи з профілактичного хлорування і дезінфекції водопровідної мережі міста. Користування холодною водою можливе тільки після 08:00 год. 20 квітня 2018 р.
Перед користуванням необхідно злити воду з водопровідного крану
протягом 15 хвилин.
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

Призовий фонд надали: мер Олексій Момот та вишгородська Еко-Лавка.
Організатор — ЦТ «Джерело» та студія «Ра», Олена Ралко.
Контактний тел: (096) 765-70-48

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

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

Шановні вишгородці і жителі району!

Сигнали служби 101

За період 45-річчя з дня створення Вишгородського району наш край невпізнанно змінився. Разом із селами
розбудовувалася і столиця району — місто Вишгород. Саме завдяки статусу районного центру невелике село, а потім селище гідробудівельників зросло у чарівне місто-сад Вишгород.
Нас усіх єднає спільна історія району, культура, етнографічно-мистецькі надбання,
звичаї і традиції. Вишгородці пишаються успіхами своїх сільських сусідів, а ті у свою
чергу — надбанням містян. Ми завжди були разом у хвилини радості й смутку, бо ми
— одне ціле — Вишгородський край.
Де б ми не знаходилися, але чуття єдиної домівки — нашої Вишгородщини — завжди буде вабити і хвилювати.
Бажаю усім жителям Вишгородщини Високого Господнього Благословення на
многая літа! Миру вам, злагоди, здоров’я!
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

З ювілеєм, Вишгородщино!
Шановні жителі району, депутати районної та місцевих рад, члени виконавчих комітетів, активісти органів самоорганізації населення, працівники районної та міської ради!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 45-річчя утворення Вишгородського району!
Становлення нашої країни як незалежної держави у великій мірі пов’язано з розвитком місцевої ініціативи, зростанням ролі громади та відповідальності кожного за
долю свого рідного краю. Уклін і шана всім жителям за любов до рідного району,
самовіддану щоденну працю, активність у громадсько-політичному житті, велике бажання і здатність здолати усі негаразди. Віримо, що разом ми можемо належним
чином задовольнити потреби й надії кожного жителя нашої рідної Вишгородщини.
Сердечно бажаю всім, хто працює на благо розвитку громади Вишгородського району, міцного здоров`я,
достатку і благополуччя. Нехай усі життєві негаразди обходять стороною, а непохитна віра у щасливе
майбутнє рідного району додають сили і наснаги!
З повагою,
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

Шановні мешканці та гості Вишгородщини!
Щиро вітаю зі знаменною датою — 45-річчям із дня утворення Вишгородського району.
У району — багата історія, але найголовніше — це люди! За часи становлення та
розвитку району нам усім є що пригадати, є чим пишатися. Вишгородщина завжди
славилась працелюбністю та високою духовністю мешканців. Адже усі ми прагнемо
до позитивних змін, до стабільного майбутнього!
Глибока шана та низький уклін усім мешканцям нашого району, усім, хто працював
та працює на благо та розвиток нашого величного та неймовірно чарівного краю.
Від усього серця бажаю усім мешканцям району міцного здоров’я, успіхів, злагоди
та добробуту. Нехай Вишгородщина назавжди залишиться для вас найулюбленішою
та найріднішою.
Миру та процвітання рідному краю!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Дорогі колеги!
Щиросердечно вітаю депутатів сільських, селищної рад, сільських голів зі славним ювілеєм — 45-річчям утворення Вишгородського району.
Від усієї душі бажаю народним обранцям регіону міцного здоров’я,
творчого натхнення, невгасимої енергії і сил, спрямованих на подальшу
працю на благо ваших територіальних громад, на зростання соціальних
стандартів кожної сільської родини, кожного виборця зокрема.

100 років милосердя

Стартує Всеукраїнський
Місяць Червоного Хреста
Ірина ПРАВДИВА, голова ВРОТЧХ України
З 1 по 30 квітня під гаслом «100 років милосердя» проходитиме традиційний Всеукраїнський Місяць Товариства Червоного Хреста
України.
18 квітня Товариство ЧХУ — найпотужніша
в країні гуманітарна організація — відзначає
100-річний ювілей діяльності. Протягом місяця по
всіх куточках України плануються тематичні заходи та акції. Сама дата 18 квітня 2018 р. — день
утворення Товариства — внесена до переліку
пам’ятних дат та ювілеїв, відповідно до Постанови Верховної Ради України.
Мета Місяця ЧХ — привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення:
внутрішньо переміщених осіб, самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних
сімей, дітей-сиріт, хворих на ВІЛ/СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку
на користь милосердя.
Протягом Місяця проводитиметься збір коштів, продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, медикаментів, речей для

внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися,
шкільного приладдя, іграшок, надання безоплатних транспортних, побутових, юридичних та інших послуг підопічним організацій Товариства,
упорядкування будинків та прибудинкових територій самотніх громадян похилого віку та інших
категорій населення.
Кошти та натуральна допомога, що надійдуть до організацій Товариства під час Місяця,
допоможуть надати адресну допомогу малозабезпеченим категоріям населення, притулкам
та інтернатам для дорослих і дітей; поповнити
склади недоторканих запасів усім необхідним
для надання допомоги потерпілим громадянам
під час надзвичайних ситуацій техногенного,
природного чи побутового характеру, зміцнити
матеріальну базу для оперативної та ефективної
роботи загонів швидкого реагування; поновити
матеріально-технічну базу для навчання населення навичкам надання першої допомоги тощо.
Під час Місяця традиційно буде проводитися
масштабна кампанія із залучення до членства у
Товаристві.
Детальніше – на сайті газети

15 квітня, у поминальні дні, минає п’ять років,
як пішов у вічність наш батько, дідусь, чоловік
БУЛГАКОВ Іван Іванович.
Всі, хто знав та пам’ятає, — пом’яніть його світлу душу.
Вічна пам’ять. Ти завжди з нами…
Дружина Віра, донька Олена, зять Андрій,
внуки Лідія, Володимир, Михайло

Вишгород

Дотримуйтесь правил
пожежної безпеки
Ігор РИБЕЦЬ, провідний інспектор Вишгородського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області, капітан служби ЦЗ
На території району загострилась ситуація з пожежами в природних екосистемах та на відкритих територіях.
Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки!
Причинами пожежі в лісі та на відкритих територіях можуть стати блискавка або засуха, але головна причина —
необережність людини.
Здебільшого, загорання у природних екосистемах виникають внаслідок випалювання сухої рослинності, порушення
громадянами правил пожежної безпеки під час проведення
сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах. Особливу небезпеку становить випалювання залишків рослинності. Це призводить до виникнення масштабних пожеж.
Необхідно докладати максимум зусиль, аби запобігти їх
виникненню.
Вишгородський районний відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликає: не будьте байдужими, якщо помітили дим, тління або слабкий вогонь! Загасити займання трави поблизу житлового сектору на самому
початку легко — слід вилити відро води чи закидати його
землею. Якщо пожежа набуває масштабів, обов’язково зателефонуйте в пожежно-рятувальну службу і повідомте про
загорання. Відповідально ставтеся до власного життя та
здоров’я! Пам’ятайте: попередити трагедію набагато легше,
ніж ліквідувати її наслідки.

Хай минають вас матеріальні спокуси, одномоментні зваби, бо ніякі
оборудки ніколи не замінять вам авторитету, шани серед односельців. За
вашими вчинками і складається авторитет місцевої влади.
Нехай ваші серця наповнюються любов’ю і доброчинністю до найвразливіших категорій ваших односельців — стареньких і немічних, одиноких
і незаможних. Вам є чим пишатися: красивими селами і гідними людьми.
Усім — безмежного щастя і добра!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

Жертви довіри
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член Спілки журналістів України
Можна пограбувати людину вдома, у
громадському транспорті, як це роблять
кишенькові «щипачі», на пляжі чи в магазині. Та де завгодно! Але щоб людина самостійно віддала свої збереження випадковому перехожому — це, мабуть, на межі
фантастики.
І все ж таке трапляється. До речі, і в нашому славному місті Вишгороді…
…Хвора жінка ледве пересувалась вулицями міста, не дочекавшись біля лікарні
маршрутку № 1. Неподалік одного з маркетів
її зупинив приємної зовнішності молодий чоловік, лагідно торкнувся руки і запропонував
зайти до магазину, щоб взяти участь у якійсь
акції.
— Ви обов’язово виграєте, — запевнив
він. — Підійдіть до каси і запитайте Оксану.
Жінка ніби прокинулась від сну, відвела
його руку і сказала, що немає їй чого робити у
маркеті, що, врешті, у неї немає коштів.
— А долари у вас є? — поцікавився молодик.
Жінка згадала, що вдома, у потаємному
місці лежать загорнуті в газету долари від продажу дачі. Кілька тисяч.
— Долари є, — відповіла вона. — Але не
тут, а вдома.
Що було потім, вона не може точно пригадати. Так і написала у скарзі до поліції. Все
відбувалось наче в тумані. Поки він сидів на
лавочці біля її будинку, вона піднялася на ліфті до своєї квартири. Потім вийшла. Подала
йому згорток. Він простягнув згорток їй. Зверху лежали купюри по 200 гривень завтовшки з
чоловічий кулак.

Гіпнотизер
Молодик подякував і не кваплячись пішов
собі далі.
Вдома вона розгорнула газету і замість
грошей побачила охайно складені чисті листки паперу. І тільки тоді до неї дійшло, що всі
свої збереження вона добровільно віддала
якомусь пройдисвіту, скоріш за все — проїжджому гіпнотизеру, який так спритно полює на
кволих жінок, вихоплюючи їх серед десятків
перехожих.
Лагідний дотик до руки, проникливий погляд в очі, спокійна розмова, інтелігента зовнішність, краватка в тон одягу так сподобались їй, що навіть не подумала — відбувається
звичайне грабіжництво, серед білого дня, на
очах людей, які навіть не звернули увагу на те,
про що там балакають на лавочці біля багатоповерхівки молодик і жінка похилого віку, що
там за згортки передають вони з рук у руки.
…Гіпнотизера не знайшли. Хоча на дзвінок жінки оперативно прибула поліція, описали деталі; газетну «ляльку», яку він залишив,
забрали, як речовий доказ.
Колись гіпнотизеру доведеться припинити
свої гастролі, такі «фахівці» на обліку в поліції,
їх не так вже й багато. А що робити довірливим роззявам, нам із вами?
Найперше, не розмовляти з випадковими
незнайомцями, не дозволяти їм торкатися до
вас, не дивитися їм в очі, а швидше проходити
повз, не реагуючи на привабливі пропозиції
типу акцій, лотерей, безплатних подарунків
тощо.
Не зупинилась би моя знайома, не «клюнула» б на акцію у маркеті і можливість щось
там виграти — цілі б були її долари, які краще
б витратила на необхідну їй операцію або на
допомогу рідним. А так — ні дачі тепер, ні грошей…

Вишгород

Історія і сьогодення
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Предтеча Майдану у Вишгороді
Мабуть, втеча ходоків розлютила
місцеву партноменклатуру. Негайно
був підготовлений мітинг із дискредитації Грищука. Мітинг проводився
в міському Будинку культури «Енергетик». Місцеві підприємства були
зобов’язані виділити надійних людей
для масовки. По залі були розсаджені
спеціально проінструктовані комуністи, щоби блокувати можливі критичні
виступи із зали. Коли зала заповнилася, вхідні двері зачинили. Мітинг
було оголошено відкритим.
Але план здійснили не до кінця. На
той час багато будівельників із Вишгорода щодня возили автобусами на
будівництво Трипільської ТЕС. Тож невдовзі після початку мітингу звідти по-

«Верхи» наказали місцевій адміністрації спустити справу на гальмах.
Це означало — надати будівельникам
житло. Як тільки було прийнято рішення
розселити бараки, тут же будівельники-одинаки почали заводити сім’ї, сім’ї
з дітьми почали розлучатися, а жінки
— народжувати дітей. І все це — в надії
отримати більше житлової площі.
За якийсь час були збудовані
три дев’ятиповерхові будинки на теперішній вулиці Шолуденка та один — на
вулиці Івана Мазепи, де «стара» ощадкаса. Два будинки — за рахунок будівельних організацій, і два — за рахунок Києва. Туди переселили мешканців Берізок.
Це на додаток до кількох «хрущовок», в
які вже переселяли мешканців містечок
із вагончиків — Нагорного, Акації, Вишневого. Перший час після переселення
цей куточок навіть називали Чапаєвкою.
А місто Вишгород, на додачу до сотень
спеціалістів експлуатаційного персона-

вернулася чергова зміна. Будівельники
пішли не додому, а в Будинок культури.
Вхідні двері були зачинені, але будівельники так активно ломилися, що
їх довелося впустити. Скоро зала була
переповнена і не вміщала всіх охочих.
Представники адміністрації тим часом
виступали й говорили своє — ось ви тут
працюєте, а Грищук із дружками на ваші
гроші гуляє в московських ресторанах.
У цей час делегація саме повернулася з Москви. Грищук непомітно зайшов
до зали і сів позаду. Між тим, мітинг
перейшов у бурхливу стадію. Жінки з
малими дітьми пробилися на сцену й вимагали житло. Парторг їм заперечував.
Виникла бурхлива суперечка, в процесі
якої жінки розідрали парторгу сорочку
й плювали на нього. А одна намагалася
схопити за інтимні місця, щоб їх відірвати, поки її не відтягнули.
І тут на сцену несподівано виходить
Грищук. Він підійшов до мікрофону і заявив, що доля будівельників знаходиться

лу ГЕС, отримало тисячі будівельників у
якості законних мешканців. Велика (на ті
часи) кількість мешканців підштовхнула
до перетворення Вишгорода в центр новоствореного Вишгородського району.
Ще однією можливою причиною, яка
примусила владу поступитись, стала
гласність, хай навіть і підпільна. Світ почув про події у Вишгороді через західні
радіоголоси. Зокрема, в Болгарії працювали наші будівельники, які почули про
події у Вишгороді на радіо «Свобода».
Оскільки «Свобода» не мала кореспондентів у СССР, а радянська преса все
замовчувала, інформація туди могла
надходити лише з ініціативи безпосередніх учасників.
Скаржитись, хоча б і в ЦК, — не є
кримінальним злочином. Не було формальних причин для арешту навіть Грищука. Тоді, щоб помститися за ганьбу,
продемонструвати силу та в науку всім
незгодним комуністична влада оголосила Грищука божевільним. Ще б пак

у нього в портфелі. Організатори мітингу хотіли відібрати портфель, але Грищук кинув його у зал мітингуючим.
Одні міліціонери намагалися пробратися між кріслами й захопити портфель,
але його почали передавати по залі із
рук у руки. Інші – намагалися арештувати Грищука прямо на сцені, але завадили жінки. Парторг будівництва у розідраній сорочці кинувся відбирати мікрофон
у Грищука й відірвав його повністю.
Грищук почав виступати без мікрофона,
але в залі ввімкнули гучну музику, яка
все заглушала. Грищук показав рукою
на вихід. Присутні почали виходити, й мітинг уже завершувався на площі перед
Будинком культури.

— яка нормальна людина відмовиться
від квартири, а замість цього буде добиватися квартир для всіх? Точно божевільний! А божевільних треба лікувати.
Грищука схопили й помістили в Київську
психіатричну лікарню (всім відому як
Павлівська).
Але на гребені успіху будівельники
не залишили свого лідера. У перші ж
вихідні до Грищука приїхали три сотні
відвідувачів із квітами. Тоді з кожним
відвідувачем провели «профілактичну»
бесіду і пригрозили: якщо ще раз сюди
прийдете, сидітимете разом із Грищуком.
Але, щоб позбавити Грищука підтримки, його перевели до психлікарні в

(Початок у №13’2018)
Василь КАРПЕНКО
ФОТО — архів Каскаду, автор, Людмила БАТИШКІНА

Глевасі, а потім — до дніпропетровської
психлікарні, профільної по такому виду
«захворювань»… Два роки «лікування» підірвали Грищуку здоров’я. І коли
його випустили й навіть дозволили влаштувався на роботу, він уже не мав сил
шукати правди. Проте влада чи то продовжувала мститися, чи то боялася Грищука навіть хворого — перед кожними
радянськими так званими «виборами»
його арештовували на певний час.
Парторга, якого привселюдно обплювали, довелося перевести на іншу роботу. Не здатен втихомирити будівельників — іди викладати марксизм-ленінізм
міліціонерам. Але не десь у провінції, а в
центральній школі міліції в Києві. Номенклатура не тоне.

можна зрозуміти.
Після «психушки», після серії «профілактичних» арештів та в умовах байдужості ближніх Грищук втратив оптимізм. А в 1995 році він помер, забутий
усіма. На похованні його друг молодості Бєкасов отримав інсульт і через два
роки також помер.
На жаль, нічого більше про ті колишні події та про Грищука я дізнатися
не зміг. Але й ту інформацію отримав
із других-третіх рук і не сьогодні. Тому
можливі неточності. Але ще живі свідки
боротьби за переселення Берізок. Очевидцям сьогодні — уже років 70 і більше.
Навряд чи вони мають обліковий запис у
Фейсбуці. Відтворити історію можуть їхні
діти та внуки, які розпитають свідків.

Одночасно з будівництвом житла
керівництво залякувало активістів. То
викликало в прокуратуру з погрозами
судової розправи. То «запрошувало»
на «профілактичні» розмови. То адміністрація давала зрозуміти, що від слухняності працівника залежить, яку квартиру
йому «дадуть». А за спиною — сім’я. А
та квартира може бути єдиним шансом
вирватись із села в місто.
На світ впливає лише той, хто виявляє активність. Після отримання житла
боротися начебто не було за що, але
було що втрачати. Грищук уже на свободі. Він також отримав житло, отримав
так, як і обіцяв — разом із усіма. Правда, тривале «лікування» зробило характер Грищука жовчним і нетерпимим. Він
зненавидів комуністів та конфліктно ставився до навколишніх. І якщо люди забули про свого Чапаєва, то їхні слабкості

Після смерті Грищука була пропозиція назвати його ім’ям одну з вулиць у
новому кварталі Вишгорода — Дідовиці.
Була також пропозиція встановити меморіальну табличку біля будинків, які стали
символом перемоги будівельників, але
коштували здоров’я й долі одної людини. Значної підтримки від громадськості
ті пропозиції не мали, й про них забули.
Духовні нащадки парторгів і начальників продовжують колишнє словоблудство — «Героїчні радянські будівельники
під мудрим керівництвом Партії будували Світле Майбутнє». А те, що героїзм
полягав у героїчній втечі від колгоспних
злиднів, чи в героїчній боротьбі за право
жити у Вишгороді, що на «мудре» керівництво Партії буквально плювали, —
про це «скромно» забули. Зате увічнили
пам’ять начальника, який виганяв будівельників із Вишгорода на нові будови.

4

14 квітня

2018 року

Живемо ЗДОРОВО

Влітку — фестиваль
«Зірки досяжні»!

Кубок «Дельфін Свім»-2018»
Анна ГОЛОВАЧЕНКО,
тренер СК «Дельфін Свім»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА

Добрі новини
У Великі святкові дні хочеться ділитись тільки добрими і світлими новинами. Однією з таких вважаю прийняття Вишгородською міською радою
п’ятого квітня рішення про включення
до Програми культурно-масових заходів у м. Вишгороді на 2018 рік фізкультурно-мистецького
фестивалю
для людей з обмеженими фізичними
можливостями «Зірки досяжні». Історія створення такого фестивалю розпочалася у 2010 році у м. Ужгороді.
Під час цього заходу учасники зазвичай обговорюють питання активного відпочинку людей з інвалідністю,
безбар›єрності і доступності готелів, туристичних баз, транспорту, а також екстремальних видів туризму серед людей
з особливими потребами. Кульмінацією
фестивалю є організоване сходження
учасників на Полонину Руну. Серед головних цілей заходу — популяризація
та розвиток туризму, як ефективного
способу оздоровлення людей із об-

меженими можливостями, особливими потребами, пропаганда толерантного ставлення один до одного і просто
прояв любові до ближніх.
Найголовніше те, що подібні фестивалі пробуджують серед широкого
загалу учасників найвищі почуття людяності і взаємоповаги. Лише спілкуючись
із людьми з обмеженими фізичними
можливостями, ми у повній мірі усвідомлюємо, наскільки страшне вимушене усамітнення, одинокість існування,
безправність, позбавлення можливості
жити повноцінно, користуватися усіма
благами цивілізації. Тому наша підтримка людей із інвалідністю для них — немов ковток джерельної води у спеку.
У Вишгороді фестиваль відбудеться
наприкінці червня! Всі, хто має бажання долучитись до організації та участі у
заході, прохання звертатися за телефоном: (04596) 2-65-68.
Секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Яскравий виступ наших ветеранів

Пишаюсь краєм я своїм
Євгенія АБРОСКІНА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Юні краєзнавці району зібралися на
свою десяту конференцію «Світ у Вишгородських барвах», присвячену мистецтву народних ремесел, тема якої – «Пишаюсь краєм я своїм, його людьми, його
ділами».
На гостинний вогник організаторів конференції, яку підготувала методист Вишгородського районного центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Наталія Сахарова, завітали почесні
гості – заступник голови Вишгородської районної ради Марина Ганіцька, котра звернулася зі словами привітання до присутніх
і побажала пошуковцям натхнення у їхній
плідній праці, завідуюча експозиційним відділом Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» Ольга Субач,
президент Благодійного фонду «Святої
Ольги», радник голови Вишгородської міської ради Володимир Малишев.
Слухачі в цей день дізналися багато ці-

6 квітня у приміщенні басейну відбулася Відкрита першість Вишгородського району з плавання на призи СК
«Дельфін Свім»! Загальна кількість
учасників — 230! – спортсмени з м.
Вишгорода (тренерський склад – А. М.
Головаченко, А. В. Шипілов, О. Є. Савицька), м. Борисполя, м. Славутича
та м. Києва.
Точилася неймовірна боротьба, і не за
секунди, а за соті секунд! Вікна аж тремтіли від дитячого вболівання! А гімн України виконували всі разом. Ви тільки уявіть,
близько трьохсот голосів співають гімн!

Іван КАРПИНА,
заступник директора КДЮСШ

Талановиті майстри Вишгородщини
кавих фактів із життя талановитих майстрів
Вишгородщини. Так, у Гаврилівці живе і творить Ганна Журавель – художник від Бога.
Про неї розповіли вихованці гуртка «Історія
рідного краю», що працює на базі історикокраєзнавчого музею Гаврилівської ЗОШ.
Про сучасні гончарні традиції Нових Петрівець і про творчість народного майстра
декоративної кераміки Степана Кацімона
розповів Артем Олійник, учень 11 класу Новопетрівської ЗОШ № 1.
Про вишивальницю Марію Ткаченко підготувала свій виступ Діана Гринь, вихованка гуртка «Музейна справа», який працює
на базі етнографічного музею «Бабусина
світлиця» Димерської гімназії.
«Плекаймо у собі майстрів» — саме так
назвали свою розповідь про демидівських
народних майстринь Ольгу Красуцьку та
Валентину Козійчук краєзнавці зразкового
етнографічно-краєзнавчого музею «Духовна криниця» Демидівської ЗОШ.
Вихованці гуртка «Оберіг», що діє на
базі історико-краєзнавчого музею Старопетрівської ЗОШ, у своєму виступі розповіли

Цього року головний командний приз
– кубок «Дельфін Свім» – виборола команда «Бобри» з м. Борисполя. Кожен
представник-тренер із шести команд
отримав особистий кубок!
Ми виконали ще вісім розрядів! Кубки за старання, терпіння, наполегливість
отримали двоє наших особливих вихованців — Даниїл Єрмолов та Мілана Бондар, а кожен учасник змагань – медальну
відзнаку за участь!
Щиро вдячна за організацію заходу
директору ВДЮСШ Миколі Королю, організаційному комітету змагань, тренеру
Андрію Шипілову, нашому креативному
дизайнеру Володимиру Хоменку та ресторану «Галс» — за смачну вечерю для
наших гостей-спортсменів.

Змагання сезону

Збірна команда Київщини, основу
якої склали гравці команди «Енергетик» м. Вишгорода (срібний призер
чемпіонату Київської області з футболу серед ветеранів сезону 2017 року),
успішно виступила у міжнародному
турнірі з міні-футболу серед ветеранів пам’яті В. П. Третьякова у м. Чернігові.
Суперниками наших земляків були
ветерани чернігівської «Десни», ніжинського футболу, а також гості з Білорусії
— команди із Бреста, Гомеля та Могильова.
Очільник комітету ветеранів Київської області з футболу, голова Вишгородської районної федерації футболу
згуртував яскравий колектив однодум-

Знай наших!

Вишгород

про народних майстринь рідного села.
Цікаво були представлені талановиті
мешканці Вишгорода — художниця Марина
Варченко, Спілка майстрів народного мистецтва міста і славетна майстриня, керівник
студії декоративного мистецтва «Орнамент» центру творчості «Дивосвіт» Ірина
Маричева.
Директор Вишгородського районного
центру художньої творчості дітей, юнацтва

ців. Хлопці з Київщини продемонстрували неабияку вправність та міцний
характер на укорочених футбольних
майданчиках. Вони переграли чернігівців: 5-4, потім впевнено взяли гору над
командою з Гомеля: 4-1 і поступилися
лише ніжинцям: 3-6, посівши в підсумку
почесне друге місце.
Двоє наших гравців — Микола Король та Сергій Швець — отримали індивідуальні відзнаки. На нагородженні
були присутні почесні гості — екс-тренер
збірної України Мирон Маркевич та ексгравець збірної України Сергій Нагорняк. З найкращого боку на цьому турнірі
зарекомендували себе Олександр Костюченко, Едуард Цихмайструк, Роман
Пахолюк, Максим Калінкін та Олександр
Слободянюк.
Щиро радіємо за наших ветеранів і
бажаємо їм подальших перемог!
та молоді «Дивосвіт» Олена Андріяш разом із заступником голови Вишгородської
районної ради Мариною Ганіцькою вручили
подяки від центру за активну творчу краєзнавчу роботу.
Володимир Малишев подякував пошуковцям за плідну діяльність та передав дітям
солодкі подарунки від Вишгородського міського голови Олексія Момота (НА ФОТО).
Усі присутні відзначили, що конференція
– гарний подарунок від юних краєзнавців
напередодні 45-річчя утворення Вишгородського району.

Суспільство

Вишгород
Юлагоустрій
Влас. інф.
Із зими — та в літо. Піввесни у
снігах, а там — різке тепло — скоригували роботу комунальних служб із
благоустрою у місті.
— Серед першочергових завдань
— наведення санітарного порядку на
міських цвинтарях, — поділився планами Ігор Свистун, заступник міського
голови. — До поминальних днів маємо
вивезти все торішнє листя, гілля кущів
тощо. У ці дні зі старого кладовища
ми двічі на день вивозимо сміття, вже
підключили воду. На новий цвинтар
було завезено безкоштовно чотири

самоскиди чорнозему з тим, щоб люди
мали змогу поновити могили рідних,
висадити у якісний грунт квіти. Тобто, з боку міської влади зроблено все
можливе, щоб християнська традиція
— поминання покійних — відбулася на
належному рівні.
Завершується вивезення й піщаносолевої суміші з автодоріг міста. Нагадуємо, що у зимовий період її було
висипано більше 1 700 тонн. Комунальники орендували на вихідні спеціальну машину-пилосос, і це значно
прискорить роботу, особливо у районі
вулиць Набережної та Шкільної.
Доки не пізно, спеціалісти Іванків-

Ліні Костенко
Яка весна з поезій Ваших, Ліно!
Окрилює, вивищує думки,
У філософськім баченні — нетлінне,
Співочі розвеснянені струмки.
Огранюєте скарб неоціненний,
Промова вічна прагне висоти.
Переступити урвище пекельне
Й не задихнутись, в мудрості зрости.

Ліра

ського лісництва поспішають із кронуванням дерев поміж будинками. Особливу увагу вони приділяють деревам,
враженим отруйною омелою.
Втім, найголовнішим квітневим
тактичним завданням для міської влади є ремонт доріг. У порівнянні з київськими напрямками, зима більш-менш
милувала вишгородські магістралі,
але вибоїн — вистачає. До ямкового
ремонту вже приступили дві шляхові
бригади «Житлошляхбуду». Роботу
розпочато з центральних вулиць, зокрема, проспектів Мазепи і Шевченка,
далі — другорядні та внутрішньоквартальні проїзди. Але з урахуванням по-

Забута матір
Віктор КОРОБКО
В холодній кімнаті
з розбитим вікном
Померла старенька бабуся.
Ніхто не приходив до неї й не знав,
Як в забутті їй жилося.
Жила вона тихо і зовсім сама,
Всі рідні про неї забули.
Останні прохання, останні слова
Від неї вони не почули.
Бо зайняті дуже — робота, сім’я —
Всі звикли на це посилатись.

Як формується тариф на послуги
з утримання будинку та прибудинкової
території КП «Управляюча компанія»
Споживач
Віталій САРДАК,
директор КП «Управляюча компанія»
У попередніх номерах газети я
намагався донести поняття про власність у багатоквартирному будинку,
співвласників та їх права. Нагадую,
що управління багатоквартирним
будинком може здійснюватися однією з трьох форм, визначених законодавством. Зокрема, це створення
об’єднання
співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ),
управителем (суб’єктом господарювання — юридичною чи фізичною
особою) та безпосередньо співвласниками.
Поки співвласники не визначилися з
формою управління, їх обслуговують комунальні підприємства (призначені органами місцевого самоуправління) або
керуючі компанії (які найчастіше призначає забудовник після здачі будинку в
експлуатацію).
Приватні обслуговуючі компанії та
комунальні підприємства самостійно готують розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на утримання будинку та
прибудинкової території відповідно до
норм та правил згідно чинного законодавства. Тариф затверджується органами місцевого самоврядування. На відміну від цих компаній, в ОСББ замість
тарифу співвласники самі визначають
розмір внеску на утримання будинку та
обсяг послуг, необхідних для належного
функціонування будинку, який визначається на загальних зборах співвласників. Їх розмір не потрібно затверджувати
органами місцевого самоврядування.
Механізм та порядок формування
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
визначено постановою № 869 Кабінету
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Дороги — до першотравневих свят

Ольга ДЯЧЕНКО

На кожнім кроці — лиховісні тіні,
У серце й душу — глуму колючки.
Завжди ж цвісти весняно Україні
В долонях березневої дочки.

14 квітня

Міністрів «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
До тарифу можуть входити наступні
складові:
прибирання прибудинкової території,
сходових кліток та місць загального користування. Сюди також входить косіння трави, прибирання снігу та опалого
листя, підмітання та вологе прибирання
сходових клітин у під’їздах (якщо ця послуга внесена за бажанням мешканцями будинків);
вивезення та захоронення твердих
побутових відходів (вивезення негабариту до тарифу не входить);
технічне обслуговування ліфтів;
обслуговування систем диспетчеризації (тільки у будинках, які обладнані
системою диспетчеризації);
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем каналів (періодичний
огляд, обстеження та утримування в належному стані систем водо-, електро-,
теплопостачальних);
здійснення дератизації та дезінсекції
(здійснюється згідно з графіком та за заявками мешканців);
обслуговування димовентиляційних
каналів (прочищення здійснюється за
заявками мешканців);

минальних днів шляховики в першу
чергу відремонтують дорогу до старого цвинтаря, а з понеділка ударними
темпами — фрезерування і обробка компресорами кромок вибоїн. А
ще — підійде потужний Катерпіллер,
який підготує великі площі, тобто, до
першотравневих свят абсолютна більшість зимових пошкоджень має зникнути з дорожнього полотна міста. З
наступного тижня також розпочнеться
нанесення нової розмітки на проїжджу
частину. До речі, найближчим часом
по проспекту Шевченка буде обладнано два пішохідні переходи з підвищеною безпекою.

Забули про матір стареньку свою,
Забули й навік попрощатись.
Не можна так жити,
бо часу нема,
Благаю, прокиньтеся, люди!
Поїдьте скоріше до рідних своїх,
Бо нікуди їхати буде…

Смуток
Мене спитали якось друзі:
«Чому ти пишеш про війну,
Чому не пишеш про кохання,
Про радість, щастя і весну?
Чому у тебе все так сумно,
Так мало сонця і краси?
Чому не бачиш ти на квітах,

освітлення місць загального користування;
енергопостачання ліфтів;
поточні ремонти.
До складу тарифу, окрім основних,
входять також податок на додану вартість
та податок на прибуток, які приватні обслуговуючі компанії та комунальні підприємства повинні сплачувати згідно з
Податковим кодексом України. Звісно, це
збільшує тариф на розмір податку. У разі
ж створення співвласниками багатоквартирного будинку ОСББ, зазначені податки
сплачувати не потрібно, адже об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку
не є прибутковою організацією та платником ПДВ. Що є досить значною перевагою для мешканців серед інших форм
управління багатоквартирним будинком.
При будь-якому з методів управління
багатоквартирним будинком для здійснення обслуговування будинків можливо наймати власний персонал, а також
підрядні організації. Найчастіше це —
технічне обслуговування ліфтів, диспетчеризація, дератизація та дезінсекція,
вивезення сміття тощо.
При цивілізованому підході в приватних керуючих компаніях та комунальних
підприємствах із співвласниками узгоджується обсяг та кількість послуг, що
надаються з обслуговування будинку.
Для цього у будинку створюється ініціативна група, яка представляє інтереси
співвласників та доносить до їх відома
всю інформацію. У рамках такого підходу, мешканці в змозі самостійно корегувати, які саме послуги їм необхідні та
в якому обсязі. Відповідно, сплачувати
вони також будуть саме за цей обсяг послуг. Але такі варіанти можливі лише з
урахуванням законодавства та визначених санітарних норм. Наприклад, мешканці не можуть відмовитися від вивезення сміття, обслуговування ліфтів (за
їх наявності), освітлення місць загального користування тощо.
Також законодавство дає можливість керуючим компаніям в межах тарифу здійснювати використання коштів
незалежно від вартості тарифної статті.
Наприклад, якщо дератизація чи дезінсекція у будинку здійснюється раз на
рік, а кошти від її здійснення надходять

Як грають
крапельки
роси?
Навколо ж є
прекрасні
люди,
Веселі свята,
почуття
І віра в те,
що краще буде,
Обов’язково,
в нас життя».
Я вам зізнаюсь, що хотів би
Писати більше про любов,
Та тільки в нас війна поки що,
І гинуть люди, ллється кров…

щомісячно, то у випадку аварії ліфту та
необхідності перемотки двигуна ліфту,
вартістю близько 5 тис. грн, кошти з дератизації чи іншої послуги можуть бути
використані на ремонт ліфту.
Комунальні підприємства та приватні
керуючі компанії поставлені в такі умови, що відповідно до норм Податкового
кодексу мусять сплачувати податок на
прибуток, який становить 18% від прибутку підприємства. І тут найцікавіше.
Дохід підприємства — це те, що нараховує підприємство населенню за надані
комунальні послуги, а видатки — те, що
підприємство витрачає під час здійснення своєї господарської діяльності. І, виходить, що нараховано населенню 1000
грн (дохід підприємства), з них мешканці
сплатили 700 грн (це саме ті кошти, які
підприємство може використати і покласти на видатки), а от різниця в 300 грн — і
є прибуток (згідно з Податковим кодексом), тому що це – «теоретично» невикористані кошти. От і виходить, що коли
хтось не сплачує за комунальні послуги
з тих або інших причин, підприємство не
тільки не може в повному обсязі обслуговувати будинок. Ще й доводиться сплатити 18 % податку із суми заборгованості
населення. Відповідно, ці кошти сплачуються за рахунок сумлінних платників.
Хочу, щоб усі співвласники багатоквартирних будинків зрозуміли: якщо
вони не сплачують кошти на утримання
свого будинку, то тим самим роблять гірше не меру міста, не директору підприємства, не самому підприємству, вони просто не беруть участі в утримуванні свого
будинку, доводячи комунікації будинку,
дахи та підвали та будинок у цілому до
застарілості або взагалі руйнування.
Тому, якщо на вашу думку, несплата
коштів є наслідком неякісного надання
послуг, то це ситуацію взагалі не поліпшить. Раджу звертатись до керівництва
компанії з пропозиціями та зауваженнями із обслуговування вашого ж будинку,
щоб знайти компромісні рішення та вести ефективну співпрацю.
Нагадую, що приймальний день керівництва КП «Управляюча компанія»
ВМР — середа з 9:00 до 16:00.
Тел: (04596) 54-885, 068-345-11-44,
(04596) 250-49, 063-316-77-09.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 6 К ВІ Т НЯ 2 018 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»
12:40, 14:00, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Прислуга»
22:00 «Грошi»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:25 Т/с «Команда»
14:10 Х/ф «Робокоп»
16:00 Х/ф «Робокоп 2»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом 2»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки
10»
00:40 Х/ф «Бiжи не
озираючись»

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!
09:30 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 Д/с «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц Смаки Культур
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:55 Перша шпальта
17:00 Розсекречена
iсторiя
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Розважальна
програма з М. Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Окупованi»
23:30 С/р «Обличчя
вiйни»
23:50 Д/ц Незвичайнi
культури
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 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi»
23:30 Х/ф «Залiзний
кулак»
ПРЯМИЙ
9:00, 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»

23:40 «Один за всiх»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Джастiн i
лицарi доблестi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 18:00, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1

НТН
6:35 Х/ф «Все можливо»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:00 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:00, 22:40 Мегазаводи
09:50, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
11:40 Iлюзiї сучасностi
12:20 Мiстична Україна
13:10 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Повiтрянi воїни

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
08:10 Т/с «Бiблiотекарi»
12:40 Х/ф «Затура»
14:40 Х/ф «Страшилки»
16:40 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Пiраньї 3DD»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
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»

19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Давай поговоримо
про секс»

21:00 Аферисти в
мережах
22:10 Вiд пацанки до
панянки

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Золота гуска»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 18:00, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1

НТН
6:05 Х/ф «Жiноча робота
з ризиком для життя»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Трембiта»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
10:40 Дикi острови
11:40 Iлюзiї сучасностi
12:20 Мiстична Україна
13:10 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Повiтрянi воїни

СТБ
6:15 «Все буде добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
10:00 «МастерШеф - 7»
13:20 «Хата на тата»
15:55 «Все буде добре!»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:49 Kids Time
06:30 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
07:50 Т/с «Шлях
чарiвника»
09:40 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Заробiтчани

позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
00:10 «Один за всiх»

СТБ
6:55 «Все буде добре!»
08:45 «Свiтами за
скарбами»
11:15 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
13:30 «Битва
екстрасенсiв 18»
15:55 «Все буде добре!»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»

15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Мумiї, що ожили»
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»
11:45 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:30 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
22:50 Х/ф «Простачка»
ІНТЕР
6:15, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»

07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Формула
кохання»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Живiть у
радостi»
14:00 Х/ф «Так не буває»
16:00 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00, 02:15 «Подробицi»
20:40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
00:20 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
12:05, 13:20 Х/ф «Вдруге
не посадять»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Х/ф «Мумiя:
Гробниця iмператора

драконiв»
17:05 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:50 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Час. Пiдсумки
тижня
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:15 Акцент

ВI В ТО Р О К , 1 7 К ВІ Т НЯ 2 018 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
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:05, 15:25
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Прислуга»
22:00 «Повернiть менi
красу - 3»
23:20 «Службовий роман.
Нашi часи»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:30 «102. Полiцiя»
15:20 Х/ф «Робокоп 3»
19:25, 20:20 Т/с «Опер за
викликом 2»

21:20, 22:55 Т/с «Кiстки
10»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 22:20
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 23:40
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:25 «Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц Смаки Культур
13:55 Складна розмова
15:20 Лайфхак
українською
18:00 Iнформ. година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/с «Шукачi чудес»
19:50 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв 2018. Угорщина - Україна
22:45 Д/с «Таємницi
людського мозку»
23:50 Д/ц Незвичайнi
культури
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 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi»
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»
18:40, 20:20 «Територiя

позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
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»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Мумiї, що ожили»
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»
11:45, 23:50 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:45 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:45 Т/с «Секс у
великому мiстi»

ІНТЕР
6:20, 22:30 «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
«Заради кохання я все
зможу!»
12:00 «Новини»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 04:30 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:00, 17:35, 21:25 Т/с
«Пес-3»
12:00, 13:20 Т/с «У полi
зору»

12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Т/с «Копи на
роботi»
23:30 Х/ф «Повiтря»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:25 Агрокраїна
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час
громади
10:10 Велика полiтика
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

С Е Р Е ДА , 1 8 К ВІ Т НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:40, 14:00, 15:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Прислуга»
22:00 «Одруження
наослiп 4»
23:30 Драма «Виннi зiрки»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
14:15 «102. Полiцiя»
15:05 Х/ф «Петля часу»
18:55 Кубок України
з футболу. Пiвфiнал.
«Днiпро-1» - «Динамо»

21:00, 22:50 Т/с «Кiстки
10»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 22:20
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 23:40
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 «Гордiсть свiту»
15:20 Лайфхак
українською
17:00 Вiйна i мир
17:45 ТАКАШОТАМ
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перша шпальта
19:25 Д/с «Шукачi чудес»
19:50 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв 2018. Iталiя - Україна
22:45 Д/с «Таємницi
людського мозку»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30, 02:50 Зiрковий
шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi»
23:30 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, 20:20 «Територiя

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 18:00, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
СТБ
08:15 «МастерШеф - 7»
11:50 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НТН
6:55 Х/ф «Золота баба»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30, 00:45 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»
НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:44 Kids Time
06:30 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
07:45 Т/с «Шлях
чарiвника»
09:35 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Статус

вiдносин - все складно»
16:50, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:50, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
10:40 Дикi острови
11:40 Там, де на нема
12:20 Мiстична Україна
13:10 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
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»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
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 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45, 23:50 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:35 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:45 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
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:35, 21:25 Т/с

«Пес-3»
12:05, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Т/с «Копи на
роботi»
23:30 Х/ф «Мiй хлопець
- кiлер»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Особливий погляд
11:10, 12:30, 13:10, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

Ч Е ТВ Е Р , 1 9 К ВІ Т НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:05, 15:25
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Прислуга»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:20 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 17:15 «Загублений
свiт»
14:45 «102. Полiцiя»
15:35 Х/ф «Бойовий
гiпноз проти кiз»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:20 «Опер за
викликом 2»
21:20, 22:55 Т/с «Кiстки
10»

00:40 Х/ф «День мумiї»
Черв. Круг
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 23:40
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 «Гордiсть свiту»
15:20 Лайфхак
українською
17:00, 19:00 #ВУКРАЇНI
18:00 Iнформ. година
19:25 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
20:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «93: Бiй за
Україну»
22:50 Д/с «Таємницi
людського мозку»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-5
16:00 Iсторiя одного
злочину -2
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi»
23:20 Контролер
00:00 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, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»

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, 18:00, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 00:00 100 в 1
СТБ
07:55 «Все буде смачно!»
09:00 «МастерШеф - 7»
11:50 «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»

23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:50 Х/ф «Декiлька
любовних iсторiй»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»
НОВИЙ КАНАЛ
6:34, 07:54 Kids Time
06:35 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
07:55 Т/с «Шлях
чарiвника»
09:45 Т/с «Друзi»
12:35 Т/с «Дiагноз:

Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Аферисти в
мережах
22:15 Варьяти
МЕГА
08:00 Правда життя
09:50, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
10:40 Дикi острови
11:40 Там, де на нема
12:20 Мiстична Україна
13:10 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
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»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Мумiї, що ожили»
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»
11:45, 23:50 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:40 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя» Заключна
серiя
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:05, 17:45, 21:25 Т/с
«Пес-3»
12:05, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти.
День
15:15, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Т/с «Копи на
роботi»
23:30 Х/ф «Мiсто грiхiв»
5 КАНАЛ
06:45, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00,
00:00 Час новин
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Стоп корупцiї!
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 20 КВІТНЯ 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»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:35, 15:45
«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»
15:00 «102. Полiцiя»
15:50 Х/ф «Сiм хвилин»
19:25 Х/ф «Таємний
план»
21:10 Х/ф «Миротворець»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC on
Fox 14»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 22:20
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 «Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц Смачнi iсторiї
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:20 Лайфхак
українською
16:50 Фольк-music
18:00, 00:15 Iнформ.
година
19:25 Д/с «Шукачi чудес»
19:50 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв 2018. Україна - Румунiя
22:50 Концерт
симфонiчного оркестру
K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent Straub
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
«Дружина з того свiту»
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Обираючи долю»
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, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Снiгова
королева»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 18:00 Панянкаселянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в
Одесi
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 100 в 1
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
23:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
СТБ
6:40 «Моя правда.
Орнелла Мутi.
Приборкання
норовливої»
08:30 Х/ф «Знак долi»
10:40 Х/ф «Закоханi
жiнки»
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»
00:05 «Як вийти замiж»

10:00 Т/с «Друзi»
12:35 Т/с «Дiагноз:
Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Хто зверху?

НТН
6:35 Х/ф «Викрадений
поїзд»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чужi тут не
ходять»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
14:40 «Життя на гранi»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:50, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
10:40 Дикi острови
11:40 Там, де на нема
12:20 Мiстична Україна
13:10 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:40 Повiтрянi воїни

НОВИЙ КАНАЛ
6:24, 08:04 Kids Time
06:25 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
08:05 Т/с «Шлях
чарiвника»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

Гарiповою. Оля
Полякова»
22:55 «Свiтами за
скарбами»

13:00 Т/с «Бiблiотекарi»
17:30 М/ф «Мадагаскар»
19:00 Х/ф «Пiсля заходу»
21:00 Х/ф «Маска»
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»

08:15 «Школа права»
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»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Мумiї, що ожили»
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»
11:45 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:40 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай

та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Т/с «Молодий
Папа» Прем’єра
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Iнсайдер

11:00, 17:45 Т/с «Пес-3»
11:55, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:50 Х/ф «Нiндзявбивця»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:45, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час
громади
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

СУБОТА, 21 КВІТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
11:05 «Голос країни 8»
14:05 «Лiга смiху 2018»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Цiлком таємно»
11:00 «102. Полiцiя»
12:50 Т/с «Безсмертний»
14:30 Т/с «Опер за
викликом 2»
17:15 Х/ф «Кiкбоксер»
19:05 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
20:50 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
22:40 Т/с «Зустрiчна

смуга»
00:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
12:00 Х/ф «Клара i
Франциск»
14:00 Концерт
симфонiчного оркестру
K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent Straub
15:40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
16:35 Д/с «Спiльноти
тварин»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:35 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Я, Денiел
Блейк»
23:45 Д/ц Незвичайнi
культури
ТРК «УКРАїНА»

7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:50, 15:20 Т/с
«Спадкоємиця мимоволi»
17:20, 19:40 Т/с «Настане
свiтанок»
22:00 Т/с «Точка кипiння»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00,
16:00, 17:00 «Репортер».
Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 12:15, 16:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:00 Споживач
17:15 «Культурна
дипломатiя»
18:00, 21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
19:00 Полiтична кухня»
20:00 «Свiтськi хронiки»
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
11:15 М/ф «Король
Сафарi»
13:00, 22:455 Панянкаселянка
15:00 Казки У Кiно
18:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
20:00, 23:45 100 в 1
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
00:45 Теорiя зради
СТБ
6:00 «Караоке на
Майданi»
07:00, 19:00 «Хата на
тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
13:50 «Холостяк - 8»
16:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
21:30 «Вечiр з Н.

НТН
8:40 Х/ф «Дорога в
пекло»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:10 «Тренер»
15:45 «Бокс. Найкращi бої
братiв Кличкiв»
17:10 «Крутi 90-тi»
18:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
21:15 Х/ф «Ганмен»
23:30 Х/ф «Братство
вовка - 2: повернення
перевертня»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20 М/с «Лунi Тюнз шоу»
07:59 Kids Time
08:00 Ревiзор. Крамницi
10:00 Таємний агент
11:15 Таємний агент.
Пост-шоу

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:10, 20:10 У пошуках
iстини
10:50 Повiтрянi воїни
12:30, 22:00 Наслiдки
14:30 Чужинцi всерединi
нас
15:30 Дикi острови
17:30 Шалена подорож
18:20 Таємний код
зламаний
21:00 Проклiн двiйникiв
Титанiка
23:40 Полювання на НЛО
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35

«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
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 «Два
мiсiонери»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:20 М/ф «Союз звiрiв»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»

ІНТЕР
6:15 «Україна вражає»
06:50 «Мультфiльм»
07:30 «Чекай мене»
09:00 Х/ф «За сiрниками»
11:00 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
12:30 Х/ф «Невиправний
брехун»
14:00 Х/ф «Танго
кохання»
16:00, 20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Молодий
Папа»
ICTV
08:00 Я зняв!
09:45 Дизель-шоу
10:55, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Копи на
роботi»
16:45 Х/ф «Термiнатор»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-2:

Судний день»
22:50 Х/ф «Нiндзявбивця»
00:35 Т/с «Морська
полiцiя. Новий Орлеан»
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
08:35 Сiмейний лiкар
11:10 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:35 Сучасний фермер
15:15 Сiмейнi зустрiчi
18:00, 00:15 Велика
полiтика
18:40 Про вiйсько
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ, 22 КВІТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лото забава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:10 «Повернiть менi
красу - 3»
11:30, 12:55 «Свiт
навиворiт - 8»
14:00 Т/с «Прислуга»
17:50 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
00:10 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
Atlantic City». Едсон
Барбоза vs Кевiн Лi.
Пряма трансляцiя з США
08:00 «Бушидо»

10:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
12:05 Т/с «Безсмертний»
13:50 28 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Марiуполь»
16:00 Х/ф «Таємний
план»
17:50 Х/ф «Миротворець»
19:40 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
21:45 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
Atlantic City». Едсон
Барбоза vs Кевiн Лi.
Трансляцiя з США
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Клара i
Франциск»
14:20 Фольк-music
15:30 Д/с «Спадок на
кiнчиках пальцiв»
16:15 Д/с «Щоденники
комах»
16:35 Д/с «Спiльноти

тварин»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
19:50 Д/с BBC «Iмперiя»
22:15 Д/с «Весняний
фестиваль»
23:10 Д/с «Шукачi чудес»
23:40 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
23:55 Д/с «Жива
природа»

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» з П.
Головановою
20:00, 23:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Дорослi iгри»

ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Настане
свiтанок»
12:50 Т/с «Обираючи
долю»
17:00, 21:00 Т/с «Iнша я»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Точка кипiння»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Король
Сафарi»
11:30 Х/ф «Зорянi
таляри»
13:00, 23:30 Панянкаселянка
15:00 100 в 1
21:00 Х/ф «Виннi зiрки»

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,

СТБ
7:35 «Як вийти замiж»
08:50 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

13:45 «Вечiр з Н.
Гарiповою. Оля
Полякова»
15:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:00, 23:30 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 18»
21:20 «Один за всiх»
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:50 «Я соромлюсь
свого тiла 5»
НТН
07:40 Т/с «Нероби»
11:20 Х/ф «Кухарка»
12:40 Х/ф «Тридцять три»
14:00 Х/ф «Гуру»
16:50 Х/ф «Ганмен»
19:00 Х/ф «Мiмiно»
20:50 Х/ф «Зайчик»
22:30 Х/ф «Вiй»
НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:44 Kids Time
06:30 М/с «Лунi Тюнз
шоу»
07:45 Х/ф «Бумеранг»

«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

10:00 М/ф «Мадагаскар»
11:45 Х/ф «Пiсля заходу»
13:45 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку
домашнiх тварин»
15:15 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
17:00 Х/ф «Маска»
19:00 Х/ф «Син Маски»
21:00 Х/ф «Пiкселi»
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
09:10 Таємний код
зламаний
10:50 Повiтрянi воїни
12:30, 22:00 Наслiдки
14:30 Проклiн двiйникiв
Титанiка
17:30 Шалена подорож
18:20 У пошуках iстини
21:00 Чужинцi всерединi
нас
23:40 Теорiя змови
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»

13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Душа М.
Поплавського»
15:40 «Ситуацiя»
15:50 Х/ф «Звiдник»
17:35 «Творчий вечiр О.
Злотника»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Злодiй завжди
злодiй»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Читай по
губах»
K1
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:25 М/ф «Союз звiрiв»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:50 Х/ф «Побачення
наослiп»
ІНТЕР

08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:50 Х/ф «Людинаоркестр»
14:30 Х/ф «Попелюшка
«80»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
22:30 Т/с «Молодий
Папа»
ICTV
7:15 Т/с «Код
Костянтина»
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
11:50, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Термiнатор»
15:55 Х/ф «Термiнатор-2:
Судний день»

18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
22:35 Х/ф «Лiченi
секунди»
00:20 Т/с «Морська
полiцiя. Новий Орлеан»
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,
00:000 Час новин
07:55, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Новi Герої Донбасу
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:20 Фiнансовий
тиждень
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

Підприємству «Салтівський м’ясокомбінат» на постійну роботу у павільйон
ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ. Зарплата договірна. Тел: (096) 33-44-845, Олег Григорович

Потрібен прибиральник території, слюсар,
підсобник. ЗП – від 7000 грн + %, додатковий
підробіток за бажання. Підробіток – від 320
грн/день. За необхідності – надаємо ліжко-місце. Вишгород, клубне селище Riviera Villas, с.
Лебедівка.
Тел: +38 (095) 203-92-06, Євген

Підприємству на постійну роботу
потрібні маляри та збірники.
З/п – від 12 000 грн. Місце роботи:
с. Новосілки. Звертатися в робочий час.
Тел: (097) 683-92-79, Максим Сергійович,
(096) 799-08-28, Олексій Олександрович

Інтернет-магазин LeBoutique запрошує
на роботу прибиральницю на склад.
З/п — 5 500 грн, графік: пн-пт, 09:00-18:00.
Адреса виробництва: м. Вишгород,
вул. Дніпровська, 1-а (зуп. «Затока»).
Тел: (097) 88-55-491

Інтернет-магазин LeBoutique
запрошує на роботу
закрійника та швачку.
Адреса виробництва: м. Вишгород,
вул. Дніпровська, 1-а (зуп. «Затока»).
Тел: (097) 88-55-491

Продаю дачну ділянку 7,4 сотки — недобудований дім 64,2 м2,
невеликий садок. с. Хотянівка, біля «Кривого озера».
Тел: (096) 197-33-12, господар

Запрошуємо на постійну роботу на харчове виробництво в м. Вишгороді:
— фасувальницю (жінки);
— оператора технологічного обладнання (чоловіки).
Пропонуємо гідні умови праці, офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату.
Звертатись за тел: (067) 5-722-722
Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80

На фабрику в Старі Петрівці терміново потрібні ВАНТАЖНИКИ, ФАСУВАЛЬНИКИ.
Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п, безкоштовна розвозка. Деталі за тел: (067) 558-46-31
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14 квітня

Мозаїка

2018 року

Щиро ВІТАЄМО нашого шановного друга
Романа Сергійовича ТАНАСЮКА
з днем народження!
Дорогий імениннику!
Зичимо міцного здоров’я,
душевного спокою, родинного тепла
та всього найкращого у твоєму житті.
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Дружина та друзі

ТЕРМІНОВО !!!
ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ
61 кв. м.
місто Вишгород, вул. Гриненко.
Тел: 063 237-20-04
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

Вишгород

16 квітня відзначатиме свій день народження
Валентина Георгіївна КРАВЧЕНКО.
Щиро вітаємо!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей — тепла.
На многії щасливії літа!
Діти, онуки і правнук

Нині святкує свій ЮВІЛЕЙ
прекрасна людина,
добрий товариш,
чудовий лікар-стоматолог
Леонід Іванович ЛУКАШУК.

Від щирого серця вітаємо З ЮВІЛЕЄМ заступника директора з
НВР Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Олену Іванівну МІЩЕНЕНКО!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Чергова зустріч з мешканцями!

Підприємству в м. Вишгороді

потрібен охоронець.
Тел: (068) 129-09-64, (066) 249-96-43
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

Щиро вітаємо з нагоди
ювілею! Це, без сумніву, важлива дата, яка несе в собі досвід прожитих літ і життєву
мудрість.
Зичимо, шановний імениннику, міцного здоров’я,
успіхів у благородній і потрібній людям роботі, любові
і злагоди у родині, благополуччя, добра і миру на многая літа.
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині
будуть хліб і сіль.
Своїм теплом
хай сонечко зігріє
І привітання линуть звідусіль!
Сім’я Рудичів

17.04.2018 р., у вівторок о 19:00, відбудеться зустріч із мешканцями будинку № 18 по
вулиці Київській за участі депутата по округу
Юрія Дрьоміна та голови фракції у Вишгородській міській раді Тетяни Бражнікової. Зустріч
проводитиметься біля 4-го під’їзду.
Під час зборів обговорюватимуться нагальні питання мешканців будинку, що потребують вирішення, зокрема, питання заміни вікон та облаштування дороги.
Запрошуємо мешканців взяти участь у
зборах.
Депутат Юрій ДРЬОМІН

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87
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Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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