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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Влас. інф.
18 квітня у великій залі адмінбудинку відбулася зустріч міського
голови Олексія Момота з ветеранським активом міста. Наскільки для
людей похилого віку була важливою
ця зустріч, можна судити по тому, що
вільних місць у залі не було. Олексій
Вікторович чітко окреслив коло проблемних питань:

ценатів, спонсорів, але це не вихід із
ситуації.
Є інший варіант: створення комунального підприємства з умовною назвою «Центр дозвілля людей похилого
віку». Це буде юридична особа, з банківським рахунком, з директором, бухгалтером, прибиральницею тощо. Керівник закладу координуватиме роботу
гуртків, узгоджуватиме діяльність інших
ветеранських структур, тобто, займати-

Пропозицію мера ветерани
підтримали одноголосно
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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ХХХVІІІ сесія Вишгородської міської ради

Розподілили додаткові кошти бюджету
Влас. інф.
19 квітня відбулася позачергова
ХХХVІІІ сесія Вишгородської міської
ради. На порядку денному було однеєдине нагальне питання — «Про внесення змін до міського бюджету на
2018 рік».
Враховуючи перевиконання дохідної
частини загального фонду міського бюджету за підсумками першого кварталу на
6 200 000 грн депутати спрямували ці кошти
на збільшення асигнувань видатків міської
казни. Зокрема, на соціальний захист і за-

безпечення та інші виплати населенню виділено один мільйон гривень, на утримання
та розвиток автомобільних доріг — один
мільйон гривень, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранспортом
окремим категоріям громадян — 600 000
грн, на благоустрій міста — 1 000 000 грн,
капітальний ремонт дорожньої інфраструктури — 1 200 000 грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду —
1 400 000 грн. Також були виділені кошти
міським дошкільним навчальним закладам
«Сонечко» і «Чебурашка» на придбання
обладнання та інвентаря.

Демонтаж газозаправок — неминучий
Влас. інф.

Влада — громада
— Останнім часом серед ветеранських організацій, які орендують приміщення на вул. Б. Хмельнцького, 7, виникли певні непорозуміння і розбіжності.
Це погана ознака, бо ми, молоді люди,
маємо брати приклад з людей старшого
покоління, яке передало нам місто і країну. Сьогодні я хочу запропонувати вихід із цієї кризової ситуації, а також хочу
почути вашу думку і пропозиції.
У чому полягає проблема? Свого
часу міська влада надала міській раді
ветеранів в оренду приміщення, де б
наші пенсіонери могли збиратися, проводити дозвілля. На превеликий жаль,
з того часу виникли величезні борги
за комунальні послуги. Міська рада не
може в силу діючого законодавства
оплатити ці борги. Час від часу ми змушені звертатися за допомогою до ме-

меться адміністративно-господарською
діяльністю. Це реальний вихід із ситуації, яка склалася на сьогодні. Сподіваюся, що депутати міської ради підтримають цю ідею.
За пропозицію міського голови було
вирішено проголосувати. Переповнена
зала одноголосно її підтримала. Жодного голосу «проти». Вже в робочому
порядку міський голова разом із керівниками ветеранських організацій обговорять усі нюанси цього проекту.
Це громадське слухання фактично
засвідчило, що життя вносить свої корективи у діяльність найбільшої у місті
громадської організації, відхід від застарілої і неефективної практики до головних принципів, які полягають у тому,
щоб кожна літня людина відчувала себе
потрібною громаді.

У міськвиконкомі

Минулого четверга на засіданні виконавчого комітету міської ради розглядалися актуальні питання з життя громади.
Вже традиційно, присутні розглянули
блок квартирних питань, зокрема, заяви
громадян, затвердження списків обліку,
виключення житлової площі зі складу
службової та інше.
Наступними до розгляду були питання
опікунства дітей. А це — дозволи на укладання договорів дарування, купівлі-продажу, доцільність позбавлення батьківських
прав тощо.
Як завжди, левова доля питань порядку
денного стосувалася комунальної галузі. Зокрема, мова йшла про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг,
надання дозволу на розміщення пересувних
атракціонів, про заходи щодо проведення
благоустрою, організацію та проведення
придорожніх тематичних ярмарок вихідного

дня, про затвердження ліміту використання
питної води, погодження тарифів на послуги
з утримання будинків обслуговуючим організаціям, розміщення рекламних засобів.
Виконком прийняв рішення демонтувати самовільно встановлені автозаправні
комплекси на виїзді до с. Н. Петрівці та в
напрямку с. Хотянівки, власника обладнання останнього — не виявлено.
Присутні члени виконкому розглянули
і проекти технічних умов приєднання до
централізованих систем водопостачання
та водовідведення будинків по вул. Набережній та вул. Ватутіна, внесли зміни до рішення про надання дозволу ТОВ «Велесгард» на розробку проектно-кошторисної
документації на будівництво автомобільної дороги загального користування для
обслуговування будинків по вул. Ватутіна,
затвердили умови договірів про пайову
участь забудовникам — «Горизонтбудсервіс», ТОВ «Компанія гранас», ФОП О. В.
Білоусову.

аФішка
26 квітня (четвер) об 11:00 – захід із відзначення 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС (біля пам’ятного знаку героям Чорнобиля на розі вулиць Шолуденка та Набережної)
27 квітня (п’ятниця) о 14:00 – весняна виставка майстринь вишивки (КЗ
«Вишгородська ЦРЛ», актова зала)

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

«Живи та працюй в Україні»

Вишгородський районний центр зайнятості
З 01 по 30 квітня 2018 р. триватиме загальнообласна акція «Живи та працюй в Україні»,
організована Київською обласною службою зайнятості.
Її мета – інформування громадян про можливості та переваги офіційного працевлаштування
в Україні, збільшення кількості зареєстрованих ва-

кансій та їх укомплектування, прискорення працевлаштування громадян та привернення уваги широкого кола громадськості до проблеми трудової
міграції українців.
У рамках акції у Вишгородському районному
центрі зайнятості відбудуться тематичні семінари
для населення та роботодавців, міні-ярмарки вакансій, Дні відкритих дверей на підприємствах, зустрічі з роботодавцями та ін.

Робота за кордоном: переваги та ризики
Вишгородський районний центр зайнятості
Сьогодні Україну щомісячно залишає майже
100 тисяч громадян, які їдуть на заробітки за
кордон. Cпробуємо відповісти на питання: чи
дійсно так добре там працювати? А також розглянемо, що треба врахувати перед тим, як приймати рішення виїхати в іншу країну у пошуках
кар’єрного щастя?
Які переваги роботи за кордоном?
Перед Вами відкриються можливості побачити
нову країну, відкрити для себе нову культуру, нових
людей; вивчити іноземну мову; заробити більше
грошей; отримати громадянство економічно багатої
країни, здатної забезпечувати високу якість життя.
Мінуси:
— Вам доведеться залишити рідний дім, родичів і друзів. Зокрема, на Західний Україні у багатьох
сім’ях, де батько чи мати, а той обоє поїхали на заробітки, дітей виховують родичі. І росте ціле покоління, яке рідко бачить батьків;
— необізнаність в умовах праці за кордоном.
Так, наприклад, у Польщі робочий день не 8 годин,
а 12, робочий тиждень – 6 днів;
— труднощі взаєморозуміння з іноземцями через Ваше незнання/неідеальне знання мови. Всі
правопорушення іноземних роботодавців потрібно
вирішувати з місцевими держструктурами, інспекціями з питань праці. Й навіть дрібні проблеми —
мовою роботодавця;
— загроза Вашій безпеці й навіть життю. Більшість українців працює за кордоном нелегально.
Вони не мають пенсійних накопичувань, медичного
забезпечення та інших соцгарантій. Та й у багатьох
країнах є трудове та сексуальне рабство, в яке по-

Споживач
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»
Вишгородське МКП «Водоканал» — сучасне підприємство, профілюючим видом діяльності якого
є надання населенню послуг із централізованого водопостачання та
водовідведення, експлуатація водопровідних і каналізаційних мереж та
споруд.
На виконання вимог Закону України
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 р.
№ 2119 та згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України № 869 від 01.06.2011
р., для мешканців багатоповерхових будинків 28.12.2017 р. встановлено тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення,
з яких вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням, монтажем-демонтажем
та повіркою індивідуальних засобів обліку холодної води. Із введенням у дію зазначених тарифів споживач самостійно
за свої кошти виконує монтаж-демонтаж
і повірку лічильника.
Такі зміни у процедурі повірки лічильників викликали чимало запитань у
абонентів Вишгородського МКП «Водоканал», тому про це — докладніше.
Для кого повірка лічильників стала і є
платною?
Для споживачів, які використовують
тариф на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (багатоквартирні будинки) — всі
витрати, пов’язані з повіркою лічильни-

трапляють наші співвітчизники.
Якщо після аналізу переваг та ризиків Ви дійдете висновку, що маєте шанси отримати роботу за
кордоном, можете спробувати. Однак дотримуйтеся заходів безпеки. Так, укладати договір з іноземним роботодавцем варто ще до того моменту,
як залишите Батьківщину. Ви маєте знати, що саме
робитимете і на яких умовах.
Безпечніше оформлятися через легальних посередників, ліцензію яких можна перевірити на сайті Мінсоцполітики за посиланням http://www.msp.
gov.ua/content/trudova-migraciya.html
Слід також уважно читати договір. Він має бути
рідною мовою. Звертайте увагу на всі пункти, наприклад, медичне страхування, умови роботи.
Зауважте, посередники на ринку праці не мають
права брати плату з людей за надання вакансій і
працевлаштування. Платити посереднику мають
закордонні роботодавці.
Багато кваліфікованих працівників їдуть за кордон на некваліфіковану роботу. Але токар або зварювальник в Україні може заробити стільки ж, як за
кордоном. Тож чи є в цьому сенс?

Вишгород

26 квітня — 32-а річниця аварії
на Чорнобильській АЕС
Вже у перші трагічні дні чорнобильської біди наше місто виявилося на вістрі цих трагічних
подій.
Вишгород зробив усе можливе
заради приборкання ядерної стихії:
делегував кращих людей, техніку,
матеріали, надав притулок евакуйованим. Вишгородці йшли на самопожертву в ім’я життя. Немає у
світі слів, якими б можна було подякувати вам, шановні земляки.
Попри 32 роки з дня катастрофи, ми зобов’язані пам’ятати все:
хроніку подій, наших рідних і друзів, яких смертельно помітив «мирний атом».
Нехай поминальні свічки у наших вікнах 26 квітня будуть і
свічками надії та віри. Усім вишгородським родинам – щастя,
добра і нетлінної пам’яті. Ми будемо жити наперекір усім викликам!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Вшановуємо
ліквідаторів
Кожного року зі сльозами на
очах ми згадуємо найстрашнішу
техногенну катастрофу в історії
людства. 32 роки тому стався хімічний вибух на Чорнобильській
атомній електростанції. Тоді багато
людей втратили життя, інші отримали високі дози радіації, тисячі
мешканців залишили свої домівки.
Більшості з нас ці спогади досі болять, адже в нашому місті
досить багато людей, котрі пережили цю аварію чи були її безпосередніми ліквідаторами.
Вони, не вагаючись, кинулись приборкувати ядерну стихію
та евакуйовувати потерпілих. Ваші вчинки, ваші подвиги залишаться у пам’яті кожного з нас. Щира вам вдячність!
Нині ми вшановуємо пам’ять тих, хто поклав свої життя,
щоб врятувати інших. Дякуємо героям та зичимо здоров’я
тим, хто поряд з нами!
З повагою,
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Витрати на повірку лічильників виключено із тарифу
ків, виключені з тарифу з 22.01.2018 р.;
для споживачів, які використовують
тариф на централізоване водопостачання та водовідведення — приватні будинки, бюджетні організації, підприємства.
Де проводити повірку лічильників?
Відповідно до Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність»,
усі засоби вимірювальної техніки, у тому
числі засоби обліку холодної води, підлягають періодичній повірці. Всі роботи,
пов’язані з періодичною повіркою (демонтаж, транспортування та монтаж)
здійснюються за рахунок власників засобів вимірювальної техніки. Споживач
повідомляє відповідального представника Вишгородського МКП «Водоканал»
— інспектора (контролера) відділу «Обліку реалізації послуг» про необхідність
проведення періодичної повірки засобу
обліку води або ж споживачу надсилається від підприємства повідомлення
про строк повірки. Після чого призначається дата розпломбування лічильника, що виконується лише працівником
Вишгородського МКП «Водоканал»,
який складає акт. Тільки після того, як
контролер записав останні показники та
зняв пломбу, абонент має право знімати
лічильник.
Повірку засобів вимірювальної техніки виконують повірочні лабораторії підприємств і організацій, які мають ліцензії
на їх проведення.
Вишгородське МКП «Водоканал» не
має своєї повірочної лабораторії, тому з
питань проведення повірки рекомендує
звертатись у будь-яку уповноважену ор-

ганізацію (ТОВ «Еталон АСП», тел: 044221-02-09; 0800-750-903 (безкоштовна
телефонна лінія) або ж 097-469-22-82;
ТОВ «Еталон АСП» проводить повірку
без монтажу лічильника).
У разі проведення повірки Вишгородському МКП «Водоканал» необхідно надати документ (свідоцтво/довідку), який
би підтверджував результати повірки.
Як часто треба проводити повірку лічильників?
Повірку лічильника потрібно здійснювати кожні чотири роки з дня попередньої повірки. Цей інтервал називається міжповірочним. Він вказується у
паспорті приладу. Виробник гарантує
10-12 років стабільної роботи, після чого
рекомендовано замінити лічильник на
новий. Адже, при тривалому користуванні приладом відбувається поступова
руйнація механізму.
Визначити самостійно, чи правильно
працює лічильник — неможливо. Це мають робити професіонали у спеціальній
лабораторії. Також повірку можна виконати і без демонтажу приладу обліку —
стаціонарно, за допомогою спеціальної
мобільної установки для повірки. Однак,
у даному випадку не відбувається промивка механізму від бруду. Результат
— збільшується ризик, що лічильник не
пройде повірку.
Після повірки в паспорті лічильника
ставиться відмітка або видається спеціальне свідоцтво, а на прилад наноситься
унікальне тавро.
Якщо лічильник не відповідає метрологічним стандартам, це засвідчується

довідкою про його непридатність та підлягає заміні на новий.
Який термін робіт та оплата у період повірки лічильників?
Строк повірки — 15-30 діб. Оплата
за воду за цей період проводиться за
середнім споживанням протягом трьох
попередніх місяців. Після повірки та
встановлення лічильник знову пломбується контролером відділу збуту, про що
складається акт. Показники лічильника,
який не прийнято до обліку, — не враховуються, а розрахунки за спожиту воду
проводяться за нормами споживання.
Лічильник є власністю споживача, він
несе повну відповідальність за його
утримання та експлуатацію.
Які правові наслідки не проведення
повірки лічильників?
Абонентам, у яких термін повірки
лічильників води прострочений, Вишгородський МКП «Водоканал» буде проводити нарахування за послуги у відповідності до норм споживання.
Як дізнатися про дату, до якої має
бути повірений лічильник води?
Як зазначено вище, міжповірочні інтервали відображені у паспорті лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про
повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.
Якщо абонент втратив паспорт/свідоцтво, дізнатись про дату чергової повірки можна, зателефонувавши до відділу «Обліку реалізації послуг»: (04596)
23-602, звернувшись за адресою: м.
Вишгород, вул. Набережна, 8-а чи на
сайті abonentinfo.com.
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Перша столиця федерації Північноамериканських Штатів
Поч. у №№ 2, 4, 8, 10, 12’2018 р.
Олександр ДРОБАХА
На ранок — сніданок. Atlas — у зуби
і – до штату Пенсільванія. Напрямок —
Філадельфія. Тепер п’яте чи шосте за
кількістю мешканців у країні. За культурним потенціалом ще вище місце.
Одне з давніх міст США, тут підписана
Декларація Незалежності. Багато музеїв — Американської революції, Інститут
Бенджаміна Франкліна… Їдемо тихенько. Блискає табличка: Пенсільванський
Університет. Заснований у першій четверті ХVІІІ віку. Звертаю увагу на карниз, фриз та інші деталі Музею мистецтв… Хочеться кликнути Джераду…
Зупинись, хоч на мить! Це ж Еллади за
океаном! Еллада + Європейське відродження + американське удосконалення давніх архітектурних ордерів…
У пам’яті моїй пульсують кілька реалій:
досконалість тутешніх доріг і транспорту, розмаїття архітектурних форм. Церков, океанаріїв, друкованої продукції,
системи інформації. Уряди здавна багато приділяють уваги охороні пам’яток
історії. З 1966 року діє «Національний
закон про охорону історії», який поліпшувався кілька раз. Створена «Служба
Національних парків». Їх всього 26. Є
Національний мілітарний парк і навіть
музеї гангстерів: у штаті Арканзас,
Аль-Капоне (Чікаго, штат Іллінойс). А
де ж наші: Музей Гайдамаків в Умані?..
Служба Національних парків виконує
адміністративні функції, а Дорадча інстанція (незалежна від неї) виробляє
рекомендації Президенту і Конгресу
про ефективні федеральні програми.
На рівні штатів діють відповідні Історичні комісії. Закони оберігають історію, як «живучу частину громадського
життя і розвитку, щоб дати відчуття
орієнтації американській людині». Музей часто з однією конкретно-прикладною ідеєю, лейтмотивом. Експонати,
фотосвітлини цілять «у десятку». Такий
музей «Зла і покари» (штат Джорджія)
і згадані вище. У Пенсільванії в одному з перших штатів поселяються наші
земляки. Багато з них саможертовною
працею удосконалюють цей край і водночас стають збирачами українських
пам’яток, знищених білими і червоними
окупантами. Зокрема у Філадельфії у
90-ті роки головним архітектором в університеті був Тит Геврик. Він видає тут
знамените своє дослідження: «Втрачені архітектурні пам’ятки Києва». З яких
автор цих рядків ще в 90-ті роки багато
дізнається про втрачені шедеври нашої
столиці. Один із центрів штату визначний своєю друкованою продукцією.
Тут кілька раз побачили світ поезії нашого видатного поета Євгена Маланюка, який живе у Штатах 19 років (19491968).
В 100-ті роковини Української національно-визвольної революції згадую… Тут доживає і думає про нас,
пише спогади про Україну 1918-1919
рр. наш недовідомий герой генералпоручик Петро Дяченко, командир
Кінного полку Чорних Запорожців, найбоєздатнішої частини армії Української
Народної Республіки. На прапорі їхньому кипіло-полум’янило: «Перемога або
смерть». Народився генерал в колишній Гетьманщині м. Гадяче 1895 року.
Спочиває вічним сном з 1963 року
на цвинтарі Бавдн-Брук у штаті НьюДжерсі поруч із видатними українцями,
яких прихистила американська земля.
Завершую філадельфійські відчуття думкою… Варто взяти нам за
взірець деякі установки тутешнього
життя, зокрема Закону про заохочення
окремих людей і підприємств дарувати

гранти доброчинним та неприбутковим
організаціям, зменшуючи їм водночас
податок федеральній державі.
«…Дуже густе моє життя!»
(роздум на зламі епох)
Назва цього розмислу навіяна твердженням Бенджаміна Франкліна (17061790 рр.) від перебування його у Шотландії, де він зустрічався із близькими
його ладові душі людьми. Справді на
скресі епох — насиченим починається
його життя у Філадельфії, куди він потрапляє із Бостона (штат Масачузетс).
Франклін — дуже завзята молода
людина – вважає: песимізм — це свого
роду недуга. Всю свою енергію кидає
на облаштування громадського життя
у багатьох вимірах: видає газету, пише
книжки про актуальні проблеми, провадить наукові дослідження — розваги
(термін його!), якими пізніше гримітиме його ім’я по всьому світові. Невичерпна енергія Франкліна урядовця:
засновує перший шпиталь, пожежну
команду у місті.
Іспанці, французи теж активізуються. Другі — лаштуються захопити
всю Канаду і нацьковують індіанців на
колоністів. Виникає воєнна загроза.
Він пише брошуру «Проста Істина»…
Треба братися за зброю і захищатися.
Нічого надіятись на Англію. Переконує
квакерів (хоч їх більшість у зборах –
противники зброї і силових методів) в
ідеї мілітаризації Пенсільванії. Маючи
жвавий природній розум, незнищенний
інтерес до всього, життєлюбність і бажання пізнати все до глибини спочатку,
як другі, а потім робити краще їх, працюючи на Якість речі, винаходу, ідеї…
Вперше в історії масі містян він демонструє грозу як гігантську динамомашину і приголомшує всіх. Хтось із вчених
зауважує: блискавовідвід — це виклик
Ясного Розуму сліпим силам природи.
Яскраві висновки про принципи виникнення і дії електрики випередили епоху
на багато десятиліть. Коли взнає Франклін, що багато мешканців відчувають
дискомфорт з обігрівом кімнат — винаходить дуже економну піч і в своїй теплій хаті досліджує і перший з науковців малює теплу течію Гольфстрім…
Всі свої винаходи із властивим йому
гумором він називає філософськими
розвагами. Вчений світ, особливо Британії, зустрічає його дослідження, винаходи глузуванням і т. д. А потім, як
грім серед ясного неба, розуміють: –
Це бомби уповільненої дії для тиранів
усякого роду. Тарас Шевченко в унісон
генію Америки у своєму «Щоденнику»
пророче зафіксовує — Винаходи Фултона, Уатта пожеруть всіх деспотів і
самодурів… Всі винаходи Франкліна
мають чисто прикладний характер.
Він втілення нових людей нової цивілізації, яка гряде! Популярність Франкліна зростає. Із 1754 року він увесь у
політиці, паралельно наука… Тим часом починається війна Англії і Франції.
Не поділили Канаду. Врешті за мирним
договором 1763 року Канада одходить
до Британії.
Доля північноамериканських колоній сумна. Визріває план у кількох людей, у тому числі Франкліна, створити
спілку колоній. Чиновники метрополії
чинять дикі несправедливості колоністам, душать все новими податками,
митами на всі товари з Англії. У відповідь починають творитися підпільні організації, протести. Лондон каже: — Це
бунт! І закрутилося. Конфлікт не вдається розв’язати мирно. Бенджаміна
Франкліна посилають до Лондона, де
він остаточно збагне не без внутрішніх суперечностей: війни не уникнути.
Ускладнює ситуацію те, що немало
американців підтримують Британію.

Думається про силу духу жменьки
революціонерів, які наважуються на
збройний опір Володарці Морів. Увесь
світ затаює подих — що буде?!
А буде захоплення Нового Світу
революціонерами, які кидають виклик
могутній Британії. Ще до відкритих
сутичок іде політичний процес державотворення. Вірджинія перша пропонує
створити комісію для розробки Декларації Незалежності: Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамін Франклін,
Роджерс Шерман, Філіп Левінгстон.
Перший текст укладає Томас Джефферсон.
Заключну редакцію роблять Бенджамін Франклін і Джон Адамс. Генеральний Конгрес 04.07.1776 року
обговорює і затверджує Декларацію
Незалежності 13 колоній під назвою
Північні Штати Америки. Генеральний
Конгрес стає урядом республіки. Вільна демократична влада зосереджується у Конвентах штатів: Президентом
Конвенту Пенсільванії обирають Бенджаміна Франкліна. І зараз він стає в
опозицію до Генерального Конгресу,
бо він, як і Томас Джефферсон, за
суворий розподіл влади (а це багатьом не подобається!) – законодавчу,
виконавчу і судову. Тим часом події
на фронті загострюються. 40-тисячна британська регулярна армія тисла
17-тисячне погано озброєне і обмундироване військо, створене у критичний
момент. Вище було сказано — частини інсургентів трималися залізною волею головного провідника їх Джорджа
Вашінгтона. Потрібні термінові заходи
в екстремальній ситуації. Уряд знаходить для Бенджаміна Франкліна дуже
важливу «посаду». В Париж! За будьяку ціну «розворушити» Францію для
допомоги Штатам. Про події в Америці
швидко узнає світ. Лунає поклик від
очеретних стріх до розкішних палаців
європейських вельмож: — Допомогти
Америці!
Там твориться Новий Світ. Особливо у Франції. Де визріває революційна
ситуація, підігріта невдачами у змагові
з Британією. Тадеуш Костюшко із уже
розірваної Речі Посполитої їде допомагати і за досвідом, поривається їхати
до Штатів козацький син, поет із поневоленої Гетьманщини-України Василь
Капніст… Тож уряд Північних Штатів
не помиляється.. Дуже неординарна
особистість, талант і енергія Франкліна
чарівнодіє… Він всюди встигає: до політиків, до вчених — академіків. У своїй
кудлатій хутряній шапці, а потім — простоволосий (в Парижі вся аристократія
і значні особи у париках, напудрені!),
повний оптимізму і гумору, щирий і відвертий завойовує увагу і повагу чи не
в найважливіших «закладах» Парижа
— салонах герцогинь і графинь, де творяться суттєві мотиви політики.
Згаданий 19-річний маркіз Лафаєт
з’являється на очі 70-му Франклінові.
Той спочатку відмовляє йому, а потім
дає рекомендацію. Лафаєт на перших
порах формує корпус воїнів для допомоги повстанцям. Польському шляхтичу Тадеушу Костюшкові (за деякими
даними, українського роду) теж допомагає Франклін 1778 року виїхати до
Штатів. Фрідріх фон Штайбен (барон
Клоотс) ад’ютант пруського короля —
один із організаторів американської
армії. Відомий Бомарше не тільки талановитий драматург, але й прихильник
американської справи, організовує 10
кораблів і привозить повстанцям тисячі
рушниць. Відомий утопіст, шукач справедливості (відмовився від вікового родового титулу граф) Сен-Сімон з 1779
року воює в Північній Америці на боці
повсталих… Американська революція

Бенджамін Франклін

стає захопленням багатьох європейців,
як ідея творення нового справедливого світу.
Тим часом Бенджамін Франклін діє
один: він і посол, і консул, торговий і фінансовий агент. Зустрічається з Вольтером, Даламбером. У братів Гонкурів
якось вичитую — відомий приспів Ca
ira, Ca ira… нібито вираз Франкліна…
Коли його якось запитують, як справи в
Америці, він каже з усмішкою: — Ca ira,
ca ira!.. Тобто: — На ліхтар аристократів. Все буде гаразд! Все буде гаразд!
Слава його гримить. Відомий політик Тюрго про Франкліна: — Він вирвав
блискавку з неба, й скіпетр — у тиранів. — На це той мовить: — Революція
була справою багатьох відважних людей!
1778 року Британія оголосила війну
Франції, флот якої поспішає до Америки. 1779 року Франція визнає нову
державу, далі — Іспанія, Голландія,
Швеція… Британські війська тим часом
спалюють 10 міст.
У 1780 році французький експедиційний корпус прибуває до повстанців… Задумуючись про визначальні
події того часу на березі великої річки
Міссісіпі, яка в ті часи була кордоном
між штатами Федерації і дикого Заходу, де ще до половини ХІХ віку раз-ураз вибухають громадянські війни чи
розгардіяш деструктивних сил у ХХ віці
(гангстери). Врешті все втихомирюється і діють Закони Здорового Глузду…
1785 року Бенджамін Франклін
вертається до Америки. Послом стає
Томас Джефферсон. Б. Франклін активно сприяє затвердженню Конституції, створює Товариство знищення рабства, пише мемуари «Автобіографія»,
тепер відомі всьому світові. Він провідник доби, коли звичайна людина наділена долею талантом, обов’язково посяде відповідне їй місце в суспільстві.
Зразок його життя — джерело наснаги
для будь-якої доби. Життя Бенджаміна Франкліна стає хрестоматійним у
багатьох країнах, бо разом з іншими
Батьками американської нації він започатковує дух практичної філософії
не тільки в науці, а в багатьох сферах
життя. Невидимий, але виразний образ першого генія Нового Світу витає
в душі Пенсільванії «Пенсільванською
газетою» (ним заснованою), концентрується в Інститутах Франкліна не
тільки тут, а в багатьох других штатах,
у Пенсільванському університеті. В
Америці не жаліють грошей на культуру, зокрема на наукові досліди. Йде
підготовка до старту на планету Марс
із Місяця… Бенджамін Франклін пророкує велике майбутнє своєї Вітчизни.
Більше того, як висловлюється один
вчений: — Він хрещений батько майбутніх суспільств!
Далі буде
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21 квітня

Гайд-парк

2018 року

Програма в дії

Стартувала «Київщина археологічна»

Інна КОСЯНЧУК, прес-секретар ВІКЗ
«Переяславщина у світлі нових археологічних
досліджень» — цією виставкою Національного іс-

18 квітня 2018 р. Товариство Червоного Хреста України — найпотужніша
в країні гуманітарна організація — відзначила 100-річний ювілей своєї діяльності. Протягом сторіччя Товариство
допомагає тим, хто цього потребує
найбільше.
Узявши на себе з перших днів існування благородну місію турботи про здоров’я
людей та їхнє благополуччя, Товариство
утверджує в суспільстві цінності, непідвладні часу, — милосердя, людяність,
співчуття — і є надійним помічником держави в її діяльності в гуманітарній сфері.
Природньо, що Товариство ЧХ України —
організація, що користується найбільшою
довірою та впізнаваністю серед вітчизняних громадських і благодійних організацій (згідно з дослідженням CoreStone
та GFK Ukraine). Діяльність Товариства
відзначена експертним середовищем
вітчизняної філантропії: воно стало лауреатом Національної премії «Благодійна
Україна».
Його шлях насичений мільйонами

торико-етнографічного заповідника «Переяслав»
(НІЕЗ) у Вишгородському музеї давньоруського
гончарства розпочалась Програма співробітництва
між музеями Київської області в галузі збереження
археологічної спадщини «Київщина археологічна».
Захід проходить у рамках Року культурної спадщини в Україні з нагоди 100-річчя створення НАНУ.
Експозиційною базою проекту визначений Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ).
Директор заповідника, кандидат історичних наук
Влада Литовченко щиро привітала гостей.
Переяславські археологи представили артефакти,
знайдені під час минулорічних розкопок. Це фрагменти посуду, предметів побуту, монети тощо. Заступник
генерального директора НІЕЗ «Переяслав», кандидат
історичних наук Олександр Колибенко зауважив: «Ці
матеріали цінні насамперед тим, що походять із нещодавно відкритого на Переяславщині поселення Карань
Трипільської культури».
На відкриття експозиції завітали школярі, яким ціка-

во розповіли про знахідки науковці НІЕЗ «Переяслав»
Дмитро Тетеря та Олександр Прядко. Археологічними
планами на цьогорічне літо у Вишгороді поділився провідний археолог Інституту археології НАНУ, завідувач
відділу археології ВІКЗ, кандидат історичних наук Всеволод Івакін.
«2018 рік проходить під гаслом збереження культурної спадщини. Тож попереду ще низка заходів,
які допоможуть глибше пізнати історію рідного краю.
Упродовж травня-листопада у Вишгороді представлять
експозиції Яготинський історичний, Київський обласний археологічний, Білоцерківський краєзнавчий, Бориспільський державний історичний музеї. Відвідувачі
побачать унікальні археологічні матеріали. Фахівці обміняються досвідом у сферах краєзнавства, етнографії, мистецтвознавства та культурного менеджменту»,
— зазначила Влада Литовченко.
Господарі та гості обмінялися презентами — книгами з історії, мистецтва та музеєзнавства.
Детальніше — на сайті газети

Працюємо в особливому режимі

100 років милосердя
Ірина ПРАВДИВА,
голова ВРОТЧХ України

Вишгород

благородних вчинків,
спрямованих на допомогу
найуразливішим
громадянам
та постраждалим від
надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів.
З 2013 р. Товариство працює в
особливому
режимі. Створено загони
швидкого реагування
для надання допомоги постраждалим
під час громадського неспокою, особливо в Києві, Харкові,
Донецьку, Луганську, Дніпропетровську,
Херсоні, Одесі, Миколаєві, Вінниці і Вінницькій області. Товариство зосереджує
роботу на наданні допомоги постраждалим і переміщеним особам із зони
збройного конфлікту на Сході України
та Криму, а також продовжує допомагати вразливим категоріям населення. За
період 2014 р. — 31 грудня 2017 р. була
надана гуманітарна підтримка постраждалим від збройного конфлікту на Сході

України на загальну суму більше 600 млн
грн, у тому числі — медичним закладам,
де перебувають на лікуванні поранені, на
суму понад 86 млн грн.
Сучасні гуманітарні виклики та процес децентралізації в Україні ставлять перед Товариством завдання щодо забезпечення сталого розвитку діяльності. ЧХ
іде шляхом реформування, впроваджуючи сучасні технології, розвиваючи кадровий потенціал та волонтерський рух.
Реагування на надзвичайні ситуації,
розвиток стійкості до психосоціальних

викликів, допомога постраждалим від
збройного конфлікту, зміцнення співпраці та забезпечення належної комунікації
й побудова потужного, надійного та прозорого у своїй діяльності Національного
товариства — ось стратегічні цілі Червоного Хреста України до 2020 року.
За 100 років діяльності ТЧХ ствердило свою гуманітарну роль у суспільстві,
ставши його надійною опорою, організацією, куди люди можуть звернутися за
підтримкою у найскрутніші часи.
Детальніше – на сайті газети

До 32-ої річниці катастрофи на ЧАЕС

З «Чорнобильського зошита»
Подаємо поетичні твори Івана Бурдака з його «Чорнобильського зошита», написані під
час участі у ліквідації аварії на
ЧАЕС у червні-липні 1986 року.

Спаситель
Ей дали свидание
с мужем в Москве,
В известной леченьем больнице.
И завтрашней юной, красивой вдове
Сочувствует молча столица.
За дверью стеклянной он тихо лежал,
В кувшине стояли тюльпаны.
Ребята просили, и он пожелал
Увидеть супругу Светлану.
Слезой обливаясь, Светлана стоит
И смотрит на спящего мужа.
А женское сердце тревожно стучит
И мечется, рвется наружу.
Недавно гостили вдвоём у родных —
Положенный отпуск кончался.
Рванул мотоцикл, словно пара гнедых,
И в Припять галопом помчался.
А мама им вслед: «Приезжайте скорей!»
И долго стояла под тыном.
…В тот вечер не думалось мужу и ей,
Что больше не свидятся с сыном.
Был грохот в ночи. Сообщили ему

О том, что пылает реактор.
Несчастье случилось, так быть посему, —
Он твердый проявит характер.
Повел за собою ребят из ПэЧэ
В смертельную пасть гадимона.
Смешалися в страшной, смертельной свече
Их судьбы, весна и нейтроны...
А город спокойно, уверено спал,
И звезды над миром мерцали.
Никто, разумеется, утром не знал,
Как Землю ребята спасали...
Спаситель в палате больничной лежит,
Во сне тяжело он вздыхает.
За дверью Светлана родная стоит,
Слезу от людей не скрывает.
И просит сестрицу ему передать
Увядшие листики мяты.
Всю ночь она будет печально стоять
Под дверью девятой палаты.
... Прости ему сердцем, душою прости,
Что рано вдовою оставил.
Он к Вечности шел по такому пути,
Где нет ни законов, ни правил!
Ты в память о нем для детей сохрани
Его безграничную Верность,
Прожитые вместе счастливые дни
Храни, как Бесценную Ценность!

Плач матері
Де лежиш ти, сину, соколе мій ясний,
І яку могилу відвели тобі?
Я одна лишилась, немічна, нещасна,

І живу у муках, в тузі та журбі.
Кажуть, ти тримався, не боявся смерті,
І для тебе атом зовсім не страшний.
Твій приснився почерк на цупкім конверті,
Ще наснився погляд ніжний і сумний.
З ягідьми калини, вишнями і маком
Я для тебе, сину, пиріжки пекла.
Пригадалось літо, коли битим шляхом
Я з тобою в поле на жнива ішла.
Босоніж стрибаєш по стерні високій,
Я ж бо зранку доніч снопики в’яжу...
І пішов від мене ти у світ широкий,
І сказав: “Я, мамо, з атомом дружу!”.
Ми тоді не знали і не розуміли,
Скільки людям горя атом принесе.
У мого онука скроні посивіли.
Боїмося, втрату син твій не знесе.
Я ходжу садочком і цілую квіти,
Ті, що ти найбільше за життя любив.
Буде моє серце день-у-день боліти:
Атом-невидимка і його розбив.
Саркофаг для тебе відлили з бетону,
Глибоко сховали від людських очей.
Не було дружини, сина, внука, доні,
Не було оркестру, мітингу, речей.
Кажуть, що злучаєш ти страшні рентгени,
Котрі здатні вбити не одне життя.
Мені сниться Прип’ять, дикий рев сирени,
Збожевіла мати, згублене дитя.
Де лежиш ти, сину, соколе любимий,
Я твою могилу все одно знайду.
День і ніч до неї зболено ітиму,
І до тебе, сину, все одно дійду!

Вишгород

Наше місто

Вишгородські дороги — найціліші
в області, але хочеться кращих
Благоустрій
Влас. інф.
Традиційно у нас про дороги говорять погано або нічого.
Більшість українських «автобанів» швидше можна назвати
напрямками або зубодробильними путівцями. Але як би ми
не називали вишгородські магістралі, вони все ж відрізняються від інших. Днями старшим
інспектором відділу безпеки
дорожнього руху в Київській
області Дмитром Кожемякою
було здійснено обстеження
стану наших доріг після зимового періоду. На його переконання, саме Вишгород найкраще в області зумів зберегти
дорожнє покриття. На другому
місці — вулиці Білої Церкви. В
інших містах Київщини їх стан
різко відрізняється.
— Це можна пояснити тим,
що минулої осені ми здійснили
низку робіт із ліквідації дрібної
ямковості з використанням новітніх технологій і сучасної техніки,
— пояснив Ігор Свистун, заступник міського голови. — Ми залили спеціальною сумішшю павутину тріщин по основних вулицях,
тому під час перепадів температур від +10о до -20о асфальт там
не рвало.
На початку квітня комплексно
обстежили вулично-дорожню мережу міста, виявили найпроблемніші ділянки і розробили графік
робіт із їх усунення. Так, будемо фрезою вирізати павутиння

тріщин біля площі Т. Шевченка,
бо там уже ніякі латки не допоможуть, треба стелити новий
асфальт. Чекає чималий фронт
робіт на ділянці по вул. Грушевського, від ЖК «Квітневий» до
школи «Сузір’я».
Також у першу чергу шляховики займуться ремонтом перехрестя вул. Шкільної і Київської.
Там треба і люки підіймати, і
упорядковувати ливневі мережі.
Треба терміново робити вул. Київську біля шиномонтажу і вище,
є дуже проблемна ділянка від
«Сяйва» донизу, до вул. Набережної.
Звісно, хочеться швидше
упорядкувати й прибудинкові
проїзди, як, скажімо, на вул. Б.
Хмельницького, 3, а особливо
біля будинку № 5, де минулого
року через ремонт водомережі
було зруйноване все асфальтне
покриття. Словом, обсяги визначені, графік робіт є, тому тепер
слово за дорожніми бригадами.
До всього вищезгаданого
варто додати, що найбільше незручностей і проблем залишається на вул. Київській і Кургузова через будівництво нових
житлових комплексів. Дороги,
проектовані за радянських часів
на навантаження 5-7 тонн, змушені витримувати 50-70-тонні
«Манни», «Мерседеси» та інші
західні автомонстри. Вочевидь,
що ці магістралі скільки не латай,
але кращими вони не стануть
доти, доки триває будівництво.
Але і занедбувати їх негоже. Цим
і переймаються у міськвиконкомі.

Забезпечення потерпілих
засобами реабілітації
і пересування
Управління ВД ФСС

Актуально

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області постійно проводить роботу щодо своєчасного безоплатного забезпечення потерпілих технічними
та іншими засобами реабілітації і пересування. На
цьому наголосив начальник обласного управління
Георгій Галиць.
За його словами, протягом минулого року за рахунок
коштів Фонду управління забезпечено технічними та ін-

Сигнали служби 101

У ВІКЗ
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Говорили про охорону пам’яток

Інна КОСЯНЧУК, прес-секретар ВІКЗ
Науково-методичний круглий стіл
«Проблеми збереження та охорони
пам’яток Давньоруської доби в Україні», присвячений Міжнародному дню
пам’яток і визначних місць, відбувся у
приміщенні Вишгородської районної централізованої бібліотечної системи 18 квітня. Організували і провели його фахівці
Вишгородського
історико-культурного
заповідника. До заходу долучилось багато гостей. Вишгородські науковці радо
вітали доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ ім.
Т. Г. Шевченка Марину Палієнко та студентів вишу, представників Київського
обласного археологічного музею, Яготинського історичного музею, які приїхали розповісти про свої напрацювання. На
захід також завітав заступник Вишгородського міського голови Ігор Свистун.
Директор ВІКЗ, кандидат історичних
наук Влада Литовченко зауважила: «Вся історико-культурна спадщина є надбанням народу. В Україні всього нараховують близько
130 000 об’єктів культурної спадщини, які
перебувають на державному обліку. З них
6 унікальних культурних об’єктів, включених
до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Своїми пам’ятками може пишатися й Вишгород. І однією з провідних функцій ВІКЗ є,
окрім науково-дослідницької роботи, й дослідження і утримання цих пам’яток, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб ця робота велася
на належному рівні.
Також у цей день у Верховній Раді України відбувається слухання теми пам’яток
історії і культури, йдеться про програму дій
щодо збереження нашої спадщини. Ключовими проблемами у цьому є не тільки війни чи природні катаклізми, а й, насамперед, людська байдужість. Боляче, коли ми
бачимо, що заповідні землі забудовують-

шими засобами реабілітації 93 потерпілих (у тому числі
62 особи — протезно-ортопедичними виробами, 24 —
милицями та палицями). Витрати на це становили понад
1,4 млн гривень. Крім того, ще 10 потерпілих забезпечені
колясками на загальну суму майже 140 тис. гривень.
Георгій Галиць відзначив, що управління співпрацювало з Київським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством, ТОВ «Центр протезування Едвардс», ТОВ «Український центр реабілітації
ветеранів Афганістану», які забезпечили своєчасність
та належну якість виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для потерпілих.
Він додав, що за минулий рік не було жодного нарікання від потерпілих щодо видачі направлень потерпілим на протезування, інформування їх про підприємства, з якими укладені договори на виготовлення і
ремонт технічних засобів (протезів, чохлів для кукс та
ортопедичного взуття) та на якість їх виготовлення.

«Запобігти! Врятувати! Допомогти!»

Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Працівники ДСНС Вишгородського району провели акцію
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!». Рятувальники завітали до
вихованців ДНЗ «Чебурашка».
Захід став для присутніх цікавим наочним уроком, на якому вони
ознайомилися із діяльністю пожежно-рятувальної служби і зрозуміли, якими важливими є правила безпеки життєдіяльності та заходи
безпеки у повсякденному житті. Під час цієї акції вихователям продемонстрували навчальні матеріали, відеофільми щодо правил поводження з вогнем та евакуації в разі виникнення пожежі.
Було проведено навчальну евакуацію та продемонстровано
правильність використання вогнегасника. Працівники пожежнорятувальної служби звернули особливу увагу присутніх на важливість дотримання основних правил безпечної поведінки у побуті.
Діти також дізналися, як правильно діяти у разі знаходження вибухонебезпечних або схожих на них підозрілих предметів, щоб не
трапилося непоправне.
Кожен бажаючий мав змогу спробувати себе у ролі справжнього пожежного, одягнувши спорядження рятувальників.
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ся, чи чорні археологи знищують унікальні
пам’ятки. Хронічна недостача фінансування
також призводить до того, що пам’ятки втрачають свою цінність, руйнуються. І все ж це
велично — спостерігати за шедеврами людського генія — це ті унікальні замки, ті унікальні споруди, визначні місця, комплекси,
ансамблі, які ми маємо можливість бачити
чи особисто чи в інтернеті. Наше завдання
— цінувати, зберігати і передавати це все
прийдешнім поколінням», — підкреслила
Влада Литовченко.
Марина Палієнко подарувала ВІКЗ унікальне видання, у якому вміщено історію
журналу «Киевская старина», і всі понад 6
тисяч публікацій, з яких немало — про Вишгород і його пам’ятки.
Завідувач відділу пам’яткоохоронної діяльності Алла Плотнікова розповіла про історію встановлення дня пам’яток історії та
культури, про те, яку роботу в цьому напрямку проводить ВІКЗ та з якими проблемами
стикається.
Ігор Свистун наголосив: «Ми як місцева влада гарантуємо, що зробимо все, аби
зберегти те, що маємо. Крім цього, будемо
стежити і допомагати в тому, що буде необхідно».
І гості, й працівники ВІКЗ обмінялися науковими здобутками, обговорили проблеми
та шляхи їх вирішення, а також висловили
пропозиції щодо поліпшення стану охорони історичних, археологічних та культурних
пам’яток.
Уважними слухачами круглого столу
були й учні Вишгородської гімназії «Інтелект», які цікавляться історичною спадщиною свого краю.
Також у цей день ВІКЗ представив виставку унікальних мап «Оригінальні карти
ІХ-ХІХ ст. Як джерело культурної спадщини
Київської землі». Серед них — і мапа під назвою «Нова карта Польщі та Угорщини» датована приблизно 1540 роком, на якій Вишгород позначений як замкове місто.

Турнір на Кубок
Сергія Старенького
Вікторія ШМИГОРА

ФутГОЛ

У фан-клубі — батьки і друзі. Йде гра, а на футбольному полі напруга, ніби на чемпіонаті світу.
У квітні вперше пройшов футбольний турнір на
Кубок нашого земляка, нині гравця вищої ліги ФК
«Олександрія» Сергія Старенького. Організатори —
футбольний клуб «Межигір’я».
За першість боролося 16 команд із різних куточків Київської області.
У фіналі місця розподілились наступним чином: І
місце посіла ФК «Єдність» (м. Київ), ІІ — футбольна
команда Олімпійського колежду ім. І. Піддубного, а
ІІІ — «ДЮСШ-26». Кращим воротарем став Арсеній
Коркодим (ФК «Єдність»), півзахисником — Олександр Діхтярюк (ФК Олімпійського коледжу), нападником — Алек Асенов (ФК «Зірка»), захисником
— Олександр Зінченко (ФК «Поділ»). Вихованця ФК
«Єдність» Данила Бугаєнка відзначили як кращого
гравця турніру.
Переможці отримали статуетки та медалі Кубка.
Ще приємніше для юних футболістів було почути настанови та отримати футболки, м’ячі й шарфи від
свого кумира — Сергія Старенького.
За словами співвласника футбольного клубу
«Межигір’я» Максима Калінкіна, турнір на Кубок
Сергія Старенького проводитимуть щороку: «Вишгородщина славиться талановитими людьми. Зокрема, і спорстсменами. Формат змагань потрібен
сьогодні нашим дітям. Він популяризує футбол. Сподіваємося наступного року розширити географію
турніру».
Почесний президент ФК «Межигір’я» Роман Буковський також підтримує подібні турніри: «Під час
спортивних занять діти навчаються працювати у
команді. Спорт — це школа соціальної адаптації. У
навчальному закладі дитина може не мати друзів, а
у спортивній команді цілком може бути лідером та
прикладом для інших. Це мотивує».
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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 , 2 3 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, 13:55, 15:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15, 21:15 Т/с «Кохана
вчителька»
22:15 «Грошi 2018»
23:35 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
10:15 Х/ф «Сiм хвилин»
11:50, 19:25, 20:25 Т/с
«Опер за викликом 2»
14:45 Х/ф «Кiкбоксер»
16:30 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки
10»
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, 00:00
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:55 Перша шпальта
15:20 Лайфхак
українською
17:00 Розсекречена
iсторiя
18:00 Iнформ. година
19:00 Розважальна
програма з М. Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:10 Д/с «Земнi
катаклiзми»
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
«Доглядальниця»
23:30 Х/ф «Напад на 13ту дiльницю»
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»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
15:00 Вiталька
16:00, 23:00 Країна У
17:00, 20:00 Танька i
Володька
18:00 Готель Галiцiя
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:20, 15:55 «Все буде
добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:50 «Свiтами за
скарбами»
11:15 Х/ф «Знак долi»
13:30 «Битва
екстрасенсiв 18»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Слiдство

ведуть екстрасенси»
23:35 «Один за всiх»
НТН
6:00 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:00 Х/ф «Сказання про
двох братiв-близнюкiв»
10:30 «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
6:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
11:40 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку
домашнiх тварин»
13:10 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
15:00 Х/ф «Син Маски»
17:00 Х/ф «Пiкселi»
19:00 Ревiзор. Крамницi

21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
10:20 Дикi острови
11:20 Там, де на нема
12:20 Прихована
реальнiсть
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00 «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»
19:25 «Шамварi:
територiя диких тварин»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Мумiї, що ожили»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:20 «Красунi»
09:00 «Карамболь»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:35 «Орел i Решка.
Невидане»
14:30, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
18:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «Танго
кохання»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Попелюшка
«80»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
00:25 Х/ф «Як же бути
серцю»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:05, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День

14:20, 16:20 Х/ф
«Iнтереси держави»
16:45 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 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
08:15 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Час. Пiдсумки
тижня
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30 Iнформ.
вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:15 Акцент

ВI В ТО Р О К , 2 4 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»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:40, 13:55, 15:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15, 21:15 Т/с «Кохана
вчителька»
22:15 «Повернiть менi
красу - 3»
23:40 Комедiя «Рубi
Спаркс»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:25 «ДжеДАI.
Дайджест»
14:30 «102. Полiцiя»

15:20 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
19:25, 20:25 Т/с «Опер за
викликом 2»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки
10»
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, 00:00
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
15:20 Лайфхак
українською
18:00 Iнформ. година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ф «Вiйна на
нульовому кiлометрi»
20:25 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:10 Д/с «Земнi
катаклiзми»

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
«Доглядальниця»
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»

09:50 «МастерШеф - 7»
13:20 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Давай поговоримо
про секс»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Попелюшка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00, 23:00 Країна У
17:00, 20:00 Танька i
Володька
18:00 Готель Галiцiя
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Полювання на
єдинорога»
10:35 «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»

СТБ
6:10, 15:55 «Все буде
добре!»
07:45 «Все буде смачно!»
08:45 «Все буде смачно!»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:50 Т/с «Шлях
чарiвника»

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

11:40 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
00:15 «Один за всiх»

09:30 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Дiагноз:
Майже не закоханi»
16:50, 19:00 Заробiтчани
21:00 Аферисти в
мережах
22:10 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
10:20 Дикi острови
11:20 Там, де на нема
12:20 Прихована
реальнiсть
14:10, 00:10 Речовий
доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Шамварi:
територiя диких тварин»
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 «Як працюють
машини»
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, 00:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:40, 18:10 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
20:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
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
«Заради кохання я все
зможу!»
12:00 «Новини»
13:00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Як же бути
серцю. Продовження»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 04:30 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 17:35, 21:20 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»
16:40, 22:25 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Iнтереси
держави»
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,
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 , 2 5 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»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:40, 13:55, 15:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15, 21:15 Т/с «Кохана
вчителька»
22:15 «Одруження
наослiп 4»
00:05 Драма «Лiнкольн»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «ДжеДАI.
Дайджест»
14:05 «102. Полiцiя»
15:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
19:25, 20:25 Т/с «Опер за

викликом 2»
21:30 Т/с «Кiстки 11»
23:05 Т/с «Кiстки 10»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:55 Нашi грошi
15:20 Лайфхак
українською
17:00 Вiйна i мир
17:45 ТАКАШОТАМ
18:00 Iнформ. година
19:00 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
19:25 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Земнi
катаклiзми»
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
«Доглядальниця»
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»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Зорянi
таляри»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в Одесi
16:00, 23:00 Країна У
17:00, 20:00 Танька i
Володька
18:00 Готель Галiцiя
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 100 в 1
00:00 Щоденники
Темного

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
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»

Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
23:50 Х/ф
«Непереможний»
МЕГА
08:40, 22:30 Цiкаво.com
10:20 Дикi острови
11:20 Там, де на нема
12:20 Прихована
реальнiсть
14:10, 00:10 Речовий
доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Шамварi:
територiя диких тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

СТБ
6:00, 15:55 «Все буде
добре!»
07:25 «МастерШеф - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
8:00 Т/с «Шлях чарiвника»
09:40 Т/с «Друзi»
11:40 Т/с «Дiагноз:

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

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00, 22:40 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 5»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiла змiя»
11:30 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:30 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
16:30 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
18:15 М/ф «Турбо»
20:00 Х/ф «Ерагон»
22:00 100 в 1
23:00 Х/ф «Загублене
мiсто»

НТН
6:40 Х/ф «Розпад»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Загублене
мiсто»
10:50 «Про що мовчать
мiста-привиди»
11:40 «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
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
11:20 Там, де на нема
12:20 Брама часу
14:10, 00:10 Речовий
доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Повiтрянi воїни

НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Шлях чарiвника»
08:30 Т/с «Секретнi

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Шамварi:
територiя диких тварин»

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»
21:25 «Як працюють
машини»
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, 00:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:35, 18:10 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
20:10 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
13:00 Х/ф «Iдучи - iди»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Загублене
мiсто»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона

11:00, 17:40, 21:20 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»
16:40, 22:25 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «Принц»
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
07:30 Медекспертиза
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 , 2 6 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, 10:55, 12:20
«Одруження наослiп»
12:55, 15:30 «Мiняю
жiнку»
14:10 «Мiняю жiнку
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15, 21:15 Т/с «Кохана
вчителька»
22:15 «Мiняю жiнку - 13»
23:15 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:10 «ДжеДАI.
Дайджест»
14:10 «102. Полiцiя»
15:05 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
19:25, 20:25 «Опер за
викликом 2»

21:30 Т/с «Кiстки 11»
23:05 Т/с «Кiстки 10»
UA:ПЕРШИЙ
06:40, 22:00 Д/ф «Битва
за Чорнобиль»
08:30, 16:50 Д/ф «Європа
i Чорнобиль»
12:00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ’ЯТI ЖЕРТВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ТРАГЕДIЇ
12:01 Д/ф «Зона
вiдчуження Донбас»
13:00, 15:00, 21:00
Новини
15:40 #ВУКРАЇНI.
«Кiнбурнська коса.
Боротьба за акваторiю»
16:10 #ВУКРАЇНI.
«Сваловичi. Село вдiв»
18:00, 00:15 Iнформ.
година
19:00 Д/ф «Росiйський
дятел»
20:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:30 Новини. Спорт

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
«Доглядальниця»
23:20 Контролер
00:00 Д/ф «Блакитний
пил»
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»

СТБ
6:55, 15:55 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:15 «МастерШеф - 7»
13:15 Х/ф «Знахар»

матерiали»
13:45 Х/ф «Район 9»
16:00 Х/ф «Стартрек»
18:20 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Вiд пацанки до
панянки

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Служба порятунку»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Як працюють
машини»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Орел i Решка»
10:00, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:40, 00:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
12:35 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13:30, 18:10 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
15:30, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
20:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:45 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Якби я тебе
кохав...»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:05 Секретний фронт
11:00, 17:40, 21:20 Т/с
«Пес-3»
12:00 Т/с «У полi зору»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Т/с
«Полювання на
вервольфа»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:25 Д/ф «Чорнобиль та
Фукусiма: Уроки»
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, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
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»

ТЕЛЕпрограма
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П’ЯТНИЦЯ, 27 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»
13:00, 14:10, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15, 23:00 «Лiга смiху»
22:22 «# ГУДНАЙТШОУ
Валерiя Жидкова»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «Вiдеобiмба»
13:50 «ДжеДАI.
Дайджест»
14:50 «102. Полiцiя»
15:40 Х/ф «Потоп»
19:25 Х/ф
«Самоволка-72»
21:00 Х/ф «Мiчений»

23:00 «Змiшанi
єдиноборства. Новi зiрки
UFC 2017»
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, 00:00
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
10:10, 19:25 Д/ц «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
11:00, 22:40 Д/ц
«Гордiсть свiту»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:10 Лайфхак
українською
16:50 Фольк-music
19:00 Культурна афiша
здорової людини
20:25 Перша шпальта
21:50 Концертна
програма А. Мiрзояна
23:10 Д/с «Земнi
катаклiзми»

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 Агенти
справедливостi-5
15:50 Х/ф «Доктор щастя»
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Вiдчайдушний
домогосподар»
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 М/ф «Турбо»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У Кiно
14:00 Одного разу в
Одесi
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
18:00 Готель Галiцiя
20:00 Х/ф «Блондинка в
законi»
22:00 100 в 1
23:00 Х/ф «Блондинка в
законi 2. Червоне, бiле i
блондинка»
СТБ
6:50 «Моя правда. Н.
Матвєєва. Одна у полi
- воїн!»
07:45 «Моя правда.

Джамала»
08:45 Х/ф «Тато
напрокат»
10:45 Т/с «Коли його
зовсiм не чекаєш»
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 «Як вийти замiж»
НТН
6:40 Х/ф «Чорна долина»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
10:45 «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
8:09 Kids Time
08:10 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:00 Т/с «Друзi»
11:50 Т/с «Дiагноз:
Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Аферисти в
мережах
22:00 Хто зверху
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30, 17:10
Найдивовижнiшi тварини
10:20 Дикi острови
11:20 Там, де на нема
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Битва
рибалок
16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Чорна пiхота
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Мисливцi на
нацистiв

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Шамварi:
територiя диких тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
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 «Як працюють
машини»
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»
12:35, 18:10 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
13:00 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Райський
проект»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:55, 16:45 Т/с «Пес-3»
11:55, 13:20 Т/с «У полi
зору»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:20 «На трьох»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:20 Дизель-шоу
23:50 Х/ф «Анаконда»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
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 «За Чай.com»
23:10 Винна карта

СУБОТА, 28 КВІТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя
2018»
11:00 «Голос країни 8»
14:05 «Лiга смiху»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 «Свiтське життя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Цiлком таємно»
09:30 «Загублений свiт»
12:25 Т/с «Опер за
викликом 2»
16:35 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
18:45 Х/ф «Конан руйнiвник»
20:45 Х/ф «Стукач»

22:50 Х/ф «Фейковi копи»
00:45 «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
10:30 Лайфхак
12:00 Х/ф «Клара i
Франциск»
14:10 Концертна
програма А. Мiрзояна
15:05 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
16:15 Д/с «Щоденники
комах»
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:35 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Неоновий
демон»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:20, 15:20 Т/с
«Доглядальниця»
17:15, 19:40 Т/с «Чорна
квiтка»
22:00 Т/с «Бiлий налив»
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
10:45 Х/ф «Гiббi»
12:30 Готель Галiцiя
16:30 Х/ф «Ерагон»
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 100 в 1
23:00 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:20, 19:00 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:30 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
14:05 «Холостяк - 8»
17:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
21:55 «Вечiр з Н.
Гарiповою. Д. Шуров»
23:10 «Свiтами за
скарбами»

НТН
6:25 Х/ф «Вантаж без
маркування»
08:05 Х/ф «Чорний
трикутник»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:05 «Брати Клички.
Iсторiя повернення»
15:40 «Бокс. Найкращi бої
братiв Кличкiв»
17:10 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Два капiтани»
00:05 Х/ф «Арес»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:50 Kids Time
08:00 Ревiзор. Крамницi
09:50 Таємний агент
11:10 Таємний агент.
Пост-шоу
13:00 Т/с «Бiблiотекарi»
17:20 М/ф «Мадагаскар
2»
19:00 Х/ф «Черепашки

нiндзя»
21:00 Х/ф
«Трансформери»
00:00 Х/ф «Монстри»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
09:10, 18:20 У пошуках
iстини
10:50 Мисливцi на
нацистiв
11:40 Повiтрянi воїни
14:30 Найбiльша печера
Землi
16:30 Дика природа
Африки
17:30 Шалена подорож
21:00 Фантастичнi iсторiї
21:40 Подорож на край
всесвiту
23:40 За межами Землi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Мiстер
мiльярд»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:10 М/ф «Всi пси
потрапляють в рай»
12:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:00 Х/ф «Замiж на 2
днi»
ІНТЕР
6:25 «Чекай мене»

08:00 Х/ф «Людина
нiзвiдки»
09:40 Д/п «Ю. Яковлев.
Смiшний. Серйозний.
Справжнiй»
10:25 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»
12:15 Х/ф «Гусарська
балада»
14:15 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:10, 20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Любов з
перешкодами»
ICTV
07:45 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Копи на
роботi»
17:00 Х/ф «Примарний
патруль»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-4:
Нехай прийде спаситель»
22:05 Х/ф «Термiнатор-5:
Генеза»
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
08:15 Новi Герої Донбасу
08:35 Сiмейний лiкар
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:35 Сучасний фермер
15:15 Сiмейнi зустрiчi
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:40 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 29 КВІТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Повернiть менi
красу»
11:25, 12:25, 13:25,
14:25, 15:30, 16:40 «Свiт
навиворiт - 8»
17:45 Комедiя «8 перших
побачень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
10:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
12:10 Х/ф
«Самоволка-72»
13:50 29 тур ЧУ з футболу

«Зоря» - «Верес»
16:00 Х/ф «Мiчений»
18:00 Х/ф «Останнiй бiй»
19:45 Х/ф «На межi»
21:45 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. Новi зiрки
UFC 2017»
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»
15:20 Д/с «Спадок на
кiнчиках пальцiв»
16:15 Д/с «Щоденники
комах»
16:30 Д/ц «Неповторна
природа»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
20:00 Д/с «Як працюють
мiста»
22:15 Букоголiки
23:30 Д/с «Шукачi чудес»
00:00 Клiпи учасникiв

Євробачення-2018
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Iнша я»
12:50 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар»
17:00, 21:00 Т/с
«Замкнене коло»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с
«Найщасливiша»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 18:15,
19:15, 22:00 «Територiя
позитиву»
12:15 Споживач
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»

20:00 «Дорослi iгри»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Йосип:
Володар снiв»
11:50 Х/ф «Попелюшка»
13:00, 22:00 100 в 1
18:00 Х/ф «Блондинка в
законi»
20:00 Х/ф «Блондинка в
законi 2. Червоне, бiле i
блондинка»
23:00 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:50 «Як вийти замiж»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»
11:20 «Хата на тата»
15:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17:00, 23:35 «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
6:55 Т/с «Нероби»
11:30 Х/ф
«Розслiдування»
12:50 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
14:25 Х/ф «Сангам»
17:00 Х/ф «Бомж»
19:00 Х/ф «Два капiтани»
23:00 Х/ф «Друге
кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09 Kids Time
07:10 М/ф «Мадагаскар
2»
08:50 Х/ф «Стартрек»
11:10 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
14:00 Х/ф «Черепашки
нiндзя»

16:00 Х/ф «Автомонстри»
18:00 Х/ф
«Трансформери»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
занепалих»
00:00 Х/ф «Чужi на
районi»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
10:50 Мисливцi на
нацистiв
12:30 Дослiдження часу
14:30 Долоня: код
майбутнього
15:30 Дикi острови
16:30 Дика природа
Африки
17:30 Шалена подорож
21:00 Фантастичнi iсторiї
21:40 Небезпечна
планета
23:40 Знамення у небi
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
08:50 «Паспортний стiл»
09:35 «Шеф-кухар

країни»
15:10 «Спiваючий ректор
як технологiя»
15:55 «Ситуацiя»
16:05 Х/ф «Мене звуть
Нiхто»
18:10 «Ювiлейний
концерт квартету
«Гетьман»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Танець
янгола»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:10 М/ф «Всi пси
потрапляють в рай»
11:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:50 Х/ф «Iм’я»

ІНТЕР
6:40 «Великий бокс.
Айзек Догбо - Джессi
Магдалено»
08:00 «Удачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:10 Х/ф «Неуважний»
13:50 Х/ф «Близнець»
16:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
22:35 Х/ф «Татусi без
шкiдливих звичок»
ICTV
7:15 Т/с «Код
Костянтина»
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День

13:00 Х/ф «Анаконда»
14:20 Х/ф «Термiнатор-4:
Нехай прийде спаситель»
16:20 Х/ф «Термiнатор-5:
Генеза»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Примарний
патруль»
22:15 Х/ф «Призначення»
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 Феєрiя мандрiв
08:15 Новi Герої Донбасу
11:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Медекспертиза
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив
23:40 Про вiйсько

Продам стінку б/в – 1 800 грн.
Тел: (066) 916-27-28

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГОРОД»
Вишгородської міської ради
запрошує на роботу:

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

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

прибиральника території — підмітання проїжджих частин доріг і тротуарів
вулиць, ведення нагляду за санітарним станом обслуговуваної території.

«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

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

Умови праці: офіційне працевлаштування, 6-денний робочий тиждень (пнпт, з 06:00 до 13:00, сб, з 06:00 до 11:00);
підсобного робітника — виконання
підсобних та допоміжних робіт; очищення території, доріг, під’їзних шляхів.
Умови праці:
офіційне працевлаштування, 5-денний
робочий тиждень з 08:00 до 17:00.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а.
Тел: (097) 322-96-79, (063) 752-35-41

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

8
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21 квітня

Мозаїка

2018 року

Сподіваємось на допомогу
небайдужих земляків

Будь ласка, допоможіть зібрати кошти
на придбання двох ендопротезів для моєї
матері — Алли Миколаївни Кацімон 1965
р. н., яка мешкає у с. Старі Петрівці.
Діагноз, встановлений їй лікарями,
— двосторонній коксартроз IV ст. обох
кульшових суглобів. Через хворобу вона
не може ходити, приймає знеболюючі препарати.
Комплект ендопротезування кульшового
суглоба Pinacle коштує 209 800 грн. (рахунок-фактура № 180118-071 від 18.01.2018 p.).
Така сума — непідйомна для нашої родини. Але дуже хочеться полегшити страждання матері, повернути їй радість повноцінного рухливого життя.
Небайдужі можуть перерахувати кошти на
Карту Приват Банку
5168 7573 2668 5197
Кацімон Алла.
Тел: (073) 089-90-60.
Заздалегідь вдячний Віктор КАЦІМОН

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

26 квітня — День пам’яті Чорнобильської трагедії
Напередодні 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС ми згадуємо і вшановуємо постраждалих від техногенної катастрофи та
вдячні тисячам відважних людей, які пожертвували собою у боротьбі
з невидимим ворогом – радіацією. Це пожежники, військові, правоохоронці, медики, будівельники, водії та люди інших професій.
Безмежна вдячність за врятовані мільйони життів тим, хто вийшов один на один на боротьбу з атомом. Низький уклін усім ліквідаторам аварії, які у 30-кілометровій зоні радіаційного лиха ліквідовували наслідки трагедії, щоб зупинити масштаби страшної біди. Ми
ніколи не забудемо й тих, кого уже немає з нами поряд…
Нехай ті моторошні події залишаться тільки в пам’яті і будуть для
нас уроком.
Щиро бажаю всім, хто пережив це лихо, міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, миру, добра й злагоди. Хай завжди
поруч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи!
З повагою,
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ
Сердечно вітаємо
З ЮВІЛЕЄМ
дорогу дружину,
добру, чуйну куму
Оксану Василівну
ЮРЧИШИН.
Зичимо міцного здоров’я,
віри, надії і любові на кожен прийдешній день.
На килимі життя
Розквітла ювілейна дата –
Приймай же
щирих побажань багато:
Достатку, добра, довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить;
Вік щедрий, як калини суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Чоловік, рідні, куми

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

20 квітня святкує ЮВІЛЕЙ
Оксана Василівна ЮРЧИШИН.
З цієї нагоди щиро вітаємо нашу
дорогу людину, чуйну, щиру
і красиву душею жінку й бажаємо:
Нехай у твоїм серці весна процвітає,
Нехай воно смутку ніколи не знає.
Хай Господь в усьому допомагає,
Матінка Божа на крилах тримає,
Ангел-охоронець від усього лихого оберігає.
Нехай усе ладиться і задумане збувається
з Божою допомогою і ласкою.
З любов’ю і повагою,
тьотя Оля і сім’я Дорошенків
Терміново потрібен ОХОРОННИК-КОНСЬЄРЖ
у м. Вишгороді. Вимоги — чоловік до 60 років,
без шкідливих звичок. Графік роботи — 1/2,
з/п — 330 грн доба. Звертатись за тел:
(066) 901-34-96, Ігор Миколайович

P. S.

Помилки – це розділові знаки життя,
без яких, як і в тексті, не буде смислу

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

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