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Жити і пам’ятати

Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Щороку 26 квітня біля пам’ятного
знаку Героям Чорнобиля вже за сталою
традицією збираються ліквідатори аварії в оточенні близьких, рідних, молоді.
І щороку із сумом помічаєш, як їх лави
помітно рідіють. Так, час — невблаганний, але ще безжаліснішим виявилося
тавро «мирного» атому. Хитромудра
наша статистика цього не фіксує, бо
надто сумними були б цифри.
І дуже добре, що на мітингу-реквіємі
окрім слів вдячності за подвиг говорили і
про наболіле — соціальний захист героїв.
А це, звісно, гідні грошові компенсації, а головне — підтримка здоров’я.

Герої ліквідації аварій на американській
АЕС «Трі Айленд» і японській «Фукусімі» —
святі люди для цих націй, оточені турботою
і матеріально забезпечені до кінця життя,
не відчувають себе «витратним матеріалом», як це було у нас після війни, коли
безруких, безногих фронтовиків повивозили з великих міст, щоб не муляли око.
По дорозі на роботу я зустрів у напрямку Чорнобиля декілька високовладних кортежів: кавалькади «гелендвагенів» з охороною, мигавками, спецсигналами. Вони
покладають квіти у Прип’яті. Проте там не
буде головного — пересічних ліквідаторів,
які могли б сказати все, що наболіло…
Але життя продовжується. Маємо
пам’ятати, берегти тих, кому довелося випити гіркий ківш чорнобильського полину.

Фестиваль відбудеться за підтримки ВГО «Молода Країна» та її голови Андрія Пещеріна
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Шановні мешканці Вишгородщини!
Минає вже 32 рік з дня трагедії на Чорнобильській
АЕС, але скільки б не пройшло років, день 26 квітня
залишатиметься невгамовним болем для людей. Цей
день став для багатьох символом горя та страждання.
Чорнобильська катастрофа стала найбільшою техногенною катастрофою людства. Пам’ятаючи про сумну сторінку історії, ми не маємо права забути про самопожертву
героїв — учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ризикуючи життям і здоров’ям, вони виконали
свій обов’язок та запобігли подальшому поширенню небезпечних для усього людства радіоактивних викидів.
Низький уклін та безмежна вдячність усім ліквідаторам
аварії на ЧАЕС за неоціненний подвиг. Нехай залишиться в минулому й ніколи не
повториться жах Чорнобильської катастрофи.
Щиро бажаю вам міцного здоров’я, сімейного затишку, злагоди. Хай панує
мир на рідній землі!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Влас. інф.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Напередодні 32-ї річниці з дня
аварії на Чорнобильській АЕС у Благодійному фонді «Святої Ольги» відбулася зустріч радника міського
голови, президента фонду Володимира Малишева з керівниками громадських організацій — «Онкочорнобиль» — Віктором Лук’яненком та
«Чорнобиль-86» — Ігорем Магалою.
«Нині ми всі схиляємо голови перед

тими, хто пішов тоді у ядерний вогонь,
щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті, – звернувся до гостей В. Малишев.
– У такі дні, вам, шановні ліквідатори,
хочеться побажати міцного здоров’я і
шани від людей, життєвої наснаги і затишку в оселях, а ще – злагоди та миру
у нашій державі».
Президент фонду передав продуктові набори для членів громадських організацій. Про це подбав Вишгородський
міський голова Олексій Момот.

Болюча рана Чорнобиля

Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова громадської благодійної
спілки інвалідів «Онкочорнобиль»
26 квітня 1986 року — трагічна дата,
яка увійшла в історію цивілізації, як
одна з найбільших техногенних катастроф.
З того дня, коли у наше життя увійшло слово з гірким присмаком великої і нечуваної біди — «Чорнобиль», —
минуло 32 роки.
Чорнобильська трагедія до цього часу
залишається болючою раною. Її наслідки
тривожать більше і більше. Адже аварія завдала великого удару по здоров’ю
українців кількох поколінь...

Лист у номер

Низько вклоняємося усім ліквідаторам
аварії нашого міста і району, які 32 роки
тому, не шкодуючи здоров’я і життя, рятували людство, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного лиха. Ми безмежно вдячні вам за мільйони життів і ніколи
не забудемо тих, кого вже немає поряд.
Нехай ті моторошні події нагадують,
як слід цінувати нашу Землю, природу,
мир, спокій та людське життя.
Щиро зичу вам, шановні ліквідатори,
всім, хто постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи, вашим рідним
і близьким міцного здоров’я, життєвої
енергії, сімейного затишку, миру й злагоди. Хай завжди з вами буде людська
вдячність і повага!

Щиро вдячні

Отримали вітаміни «Ундевіт» і щиро дякуємо за увагу і турботу про нас Вишгородському міському голові Олексію Момоту та президенту Благодійного фонду
«Святої Ольги» Володимиру Малишеву.
Люди похилого віку, мешканці пр-ту Мазепи, 1, 3, 6, 12, пр-ту Шевченка, 5, 7,
9, 9-а, 6-а, вул. Набережної, 2, 4, 4-а, 8, 12, вул. Дніпровської, 11, 9, 4, 5, 7, 3, 3-а,
вул. Симоненка, 2, 3, 6, 7, вул. Ватутіна, вул. Шолуденка, 3, 7, 8, вул. Лугової, 3,
вул. Б. Хмельницького, 2, 4, 6, вул. Грушевського, 2, 4, 6, 8 та ін.

Найщиріша вдячність
Висловлюємо свою найщирішу вдячність меру нашого міста
Олексію Вікторовичу Момоту за сприяння в участі юних вихованців естрадно-театральної студії «Ліцедії» у ІІІ Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі «Віват, витоки!», що відбувався у м. Трускавці з 13 по 15 квітня. Завдяки Вашій підтримці юні таланти в черговий раз продемонстрували свою майстерність та стали почесними лауреатами І, ІІ та ІІІ премій у жанрі театрального мистецтва!
Батьки, вихованці, Ірина СЛЕСАРЕНКО,
керівник естрадно-театральної студії «Ліцедії»

Вишгород

Офіційно

Про затвердження ліміту використання
питної води абонентам
ВМКП «Водоканал» на 2018 рік
Рішення виконавчого комітету від 19 квітня 2018 року № 91
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства
«Водоканал», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити ліміт використання питної води абонентами Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» на 2018 рік, згідно з додатком.
2. Офіційно оприлюднити рішення в газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора Вишгородського
міського комунального підприємства «Водоканал».
Міський голова О. МОМОТ

Зустріч ліквідаторів

Благодійність

Дата

Наше місто

Споживач

Загальний добробут
залежить від кожного

Вишгородське МКП «Водоканал»
дякує своїм сумлінним платникам, які
незалежно від існуючих матеріальних
проблем, своєчасно розраховуються
за послуги водопостачання та водовідведення. Лише завдяки таким споживачам підприємство працює стабільно.
Водночас, маємо багато боржників.
МКП «Водоканал» неодноразово повідомляло, що перш ніж розпочати заходи
з примусового стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, підприємство активно проводить
інформаційно-роз’яснювальну
роботу.
Абонентам-боржникам постійно направляються досудові вимоги та листиповідомлення про наявність заборгованості та необхідність її погашення у
певний термін.
Споживачі, які складають значну
меншість та мають несплачені поточні
нарахування, теж отримають повідомлення про необхідність своєчасно розрахуватись за спожиті послуги.
Розуміємо, що певна кількість споживачів не мають можливості одночасно
розрахуватись з накопиченою заборгованістю. Тому, аби не допустити її
зростання, уникнути заходів із примусового стягнення заборгованості та
спонукати споживачів до своєчасної
оплати, Вишгородське МКП «Водоканал» нагадує про можливість укладання договорів реструктуризації.
Цей договір дозволить поступово
сплачувати заборгованість і, як наслідок, — уникнути заходів щодо обмеження надання послуг, а також — заощадити зайві витрати родини у разі стягнення
заборгованості у судовому порядку та
накладання арешту на майно.
Нормами Цивільного процесуального кодексу України передбачено стягнення боргів за спожиті комунальні послуги у спрощений спосіб — в порядку
наказного провадження — без виклику
боржника до суду з подальшим повідомленням поштою про прийняте рішення.
В такому випадку, про наявність судового наказу мешканці міста дізнаються переважно після початку здійснення
примусового стягнення боргів Державною виконавчою службою України:
— накладання арешту на майно і
транспортні засоби;
— при щомісячному недоотриманні 20 % пенсії або заробітної плати, які
відраховуються на погашення боргів.
Окрім того, оскільки при стягненні
в судовому порядку заборгованості з
боржника також стягується сплачений
судовий збір за звернення до суду, то
сума боргу, навіть у незначному розмірі,
автоматично збільшується:
— на 176,20 грн — при наказному

провадженні;
— на 1762,00 грн — при позовному
провадженні.
З огляду на вищевикладене, Вишгородське МКП «Водоканал» наполегливо
пропонує мешканцям Вишгорода до кінця поточного місяця погасити заборгованість за спожиті послуги, аби попередити додаткові фінансові витрати кожної
родини.
Уже підготовлено для подання до
суду заяви на загальну суму 323 693,39
грн за наступними адресами:
Вулиця

№
буд.

№ кв.

Сума заяви
позову, грн

Дніпровська

1

2

4 434,62

Дніпровська

2

50

11 415,20

Дніпровська

3

59/2

7 328,63

Дніпровська

3-а

54

6 027,49

Дніпровська

6

2

3 028,13

Шолуденка

3

35

5 012,33

Шолуденка

3

40

6 633,26

Шолуденка

3

79

7 613,31

Шолуденка

3

101

4 355,36

Шолуденка

6-б

9

3 018,37

Шолуденка

6-б

58

9 606,57

Шолуденка

6-б

114

3 944,27

Шолуденка

6-б

123

17 068,46

Шолуденка

6-в

162

10 452,51

Шолуденка

6-в

187

4 554,78

Шолуденка

8

40

6 113,22

Шолуденка

8

64/3

7 827,75

Шолуденка

8

70

10 006,69

Шолуденка

18-а

82

3 572,61

Мазепи

3

25

3 233,16

Мазепи

3

52

4 879,91

Мазепи

3

68

16 396,56

Мазепи

3

71

18 099,25

Мазепи

4-а

4

3 900,65

Мазепи

5

29

6 096,41

Мазепи

5

55/2

6 674,54

Мазепи

5

93

13 931,32

Мазепи

7

48

5 955,00

Мазепи

7

50

6 333,04

Мазепи

10

25

3 447,54

Мазепи

12

98

5 753,68

Мазепи

13

10

21 107,98

Мазепи

13

105

5 870,94

Київська

2

32

3 813,75

Київська

4

33

13 822,86

Київська

4

167

16 649,84

Київська

8

52

4 842,99

Київська

8

53

3 907,39

Київська

11

17

5 963,54

Київська

12

2

5 552,40

Київська

18

45

8 000,00

Київська

18

181/3

7 447,08

Нагадаємо:
Вишгородське
МКП
«Водоканал» засноване на власності
територіальної громади міста, тож наш
загальний добробут залежить від нас із
вами.
Адміністрація
Вишгородського МКП «Водоканал»

Вишгород
Резонанс
Іван БУРДАК,
перший заступник голови
Вишгородського райвиконкому з 1973
року, Президент Асоціації вчених за
інноваційний розвиток України, академік,
д.е.н., професор, письменник, поет,
почесний громадянин Вишгородського
району і м. Вишгорода
Зацікавлено почав читати на сторінках нашої газети нарис Василя Карпенка
«Предтеча Майдану у Вишгороді». Я не
знайомий з автором, не знаю, яку роль
він особисто відігравав в описаних подіях
про життєвий нелегкий трудовий шлях будівельників Київського гідровузла. У мене
створюється враження, що він, готуючи
матеріал історичного характеру, користувався однобокими розповідями та інформацією учасників тих подій. А тому допустив ряд серйозних «ляпів».
Необ’єктивно характеризував загальну
ситуацію по роботі трудових колективів будівельних організацій, які з повною віддачею
сил, знань і досвіду працювали на будівництві
стратегічно важливого в народногосподарському комплексі країни об’єкту. Їхня, без
перебільшення, героїчна діяльність була достойно оцінена не лише в Радянському Союзі, а й далеко за його межами.
Боляче читати такі слова: «…увічнили
пам’ять начальника, який виганяв будівельників з Вишгорода на нові будови».
Будівництво
гідровузла
здійснювали
трест «Кременчукгесбуд» і його субпідрядні
організації. Керуючим трестом був Григорій
Іванович Строков, Герой Соціалістичної Праці, заслужений енергетик Радянського Союзу, лідер будівництва гідроелектростанцій
в країні, досвідчений, авторитетний, ерудований, пунктуальний і чемний керівник.
У 1974 році, в шістдесят дев’ять років, він
пішов на заслужений відпочинок. Закінчилась епоха будівництва ГЕС на Дніпрі. В тому
році трест був перепрофільований в організацію по будівництву атомних електростанцій. На економічній карті країни засвітились
вогні тресту «Південатоменергобуд» на чолі
з керуючим Олександром Дмитровичем Яковенком. Першим об’єктом будівництва тресту
стала Чорнобильська АЕС.
Перебуваючи на пенсії, Григорій Іванович з
великим ентузіазмом працював на посаді президента Федерації яхтсменів України. Площа
біля БК «Енергетик» цілком заслужено і спра-

Наше місто

28 квітня

Шановні виборці! Дякуємо вам за довіру
та звітуємо за рік нашої роботи.
У Вишгородській міській раді 7 скликання
у 2017 році працювало три депутати: Валентина Григорівна Парчук – голова фракції, член
комісії з питань планування та формування
бюджету міста, Юрій Олегович Городиський –
голова постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (склав депутатські
повноваження у зв’язку з переходом на іншу
роботу), в грудні 2017 р. на 32-й позачерговій
сесії прийняв присягу депутата Вишгородської
міської ради Валентин Семенович Нижник.
Протягом року депутати фракції ВО «Свобода» у Вишгородській міській раді були дисципліновано присутні на всіх сесіях, брали активну участь у роботі депутатських комісій (з
виїздами на місця).
Враховуючи інтереси громадян держави,
подавали на розгляд ради звернення до керівництва держави із соціально гострих, нагальних та ідеологічних питань.
1. 23.02.2017 р. — на черговій сесії Вишгородської районної ради депутатами Вишгородської міської та Вишгородської районної
рад від ВО «Свобода» було зачитано та направлено «Звернення до Президента України
та Прем’єр-міністра України з приводу не затвердження на посаду голови Вишгородської
райдержадміністрації колишнього члена Партії
Регіонів».
2. Під час 22-ї сесії Вишгородської міської
ради (30.03.2017 р.) винесено на розгляд депутатів міської ради Проект рішення Вишгородської міської Ради на основі «Звернення
до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія,
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу подій, які відбулися 13 березня 2017 р. на редуті «Кривий Торець», а саме
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Правда про небилиці
ведливо названа міськрадою його іменем.
Секретарем
парткому
будівництва
ГЕС був Микола Петрович Величко. Світла
пам’ять про нього не заслуговує тої вульгарщини, якою нагородив його пан Карпенко.
На третьому році діяльності новоутвореного
Вишгородського району Микола Петрович, як
високоосвічений фахівець, дійсно перейшов
на викладацьку роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України; закінчив трудову діяльність у званні полковника, помер
чотири роки тому.
Діяльність громадської організації з проблем житлового будівництва у Вишгороді,
яку очолювали активісти Грищук («Чапаєв»)
і Берлінська, районною владою була признана своєчасною і справедливою. Нехай залишається на совісті автора перебіг подій про
роботу організації за період до утворення
Вишгородського району. Про це я не маю морального права говорити. А про те, що відбулося з перших днів існування району (квітень
1973 року), я розповім об’єктивно і документально точно.
Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 12 квітня 1973 року були утворені райони
у Києві — Ленінградський і Мінський, у Київській області — Вишгородський.
25 квітня відбувся організаційний пленум
райкому партії за участю членів райкомів
Києво-Святошинського та Іванківського районів, які територіально відійшли до нового
району. Пленум обрав бюро РК партії на чолі
з першим секретарем Дзюбком Василем Івановичем.
28 квітня відбулася організаційна сесія
Вишгородської районної ради депутатів трудящих за участю депутатів Києво-Святошинського та Іванківського районів, які територіально відійшли до Вишгородського району.
Сесія обрала виконавчий комітет на чолі з в.
о. голови Василем Івановичем Буткевичем.
Я був обраний першим заступником голови
райвиконкому.
З перших днів функціонування району ми
зіткнулись з надзвичайно серйозною проблемою Вишгорода — проживання будівельників
гідровузла у тимчасовому житлі — бараках і
вагончиках. Таких поселень у місті було чотири — «Берізки» (бараки), «Акація», «Нагірний» і «Вишневий» (вагончики). Ми отримали
пояснення керівників будівельних організацій
та Київської ГЕС і були вражені ситуацією, в
яку потрапили їхні працівники — мешканці
тимчасового житла. 9 травня центральною

вулицею міста — Молодіжним проспектом —
пройшли люди, обділені увагою своїх керівників, з вимогою надати їм житло в капітальних
будинках. Своєю акцією, зрозуміло, вони привертали увагу керівництва новоутвореного
району до цієї неординарної ситуації. Зібрання очолив Грищук Василь Іванович, якого у
місті називали «Чапаєвим». У ті радянські
часи подібні події були неприйнятними для
інститутів державної влади. Не обійшлося
без приїзду в район представників високих
правоохоронних органів, які, як нам стало
відомо, були зобов’язані протягом останніх
п’яти років пильно контролювати розвиток
подібних подій.
Райком партії і райвиконком прискіпливо
і досить відповідально поставились до цього питання і негайно включились у вивчення
причин його виникнення.
Я особисто познайомився з Василем Івановичем Грищуком через три дні на зборах
мешканців тимчасового житла, які були ним
організовані у поселенні «Берізки», куди був
особисто Грищуком запрошений. У нас відбулась конструктивна, ділова розмова, обидві
сторони по-дружньому порозумілись і домовились про те, що ініціатива по вирішенню
проблемного питання покладається на районне керівництво.
На мою вимогу заступник керуючого
трестом «Кременчукгесбуд» Яровий Борис
Федорович і заступник директора Каскаду
Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС Реутов
Ігор Вікторович разом з профкомом подали
об’єктивні списки мешканців тимчасового
житла, з яких ми зрозуміли, що в бараках і вагончиках проживало 830 сімей загальною чисельністю 2560 осіб. Ми дізналися, що кошторис на будівництво гідровузла був повністю
використаний і на відселення людей з тимчасового житла коштів не було. Керманичі розводили руками і кивали в бік Міненерго СРСР
(міністр Непорожній Петро Степанович, до
речі, мій земляк — з Яготинського району Київської області), мовляв, лише «Москва може
зарадити справі — виділити необхідні кошти
на будівництво капітального житла». Керівництво району безвідкладно підняло клопотання перед обласними і республіканськими
партійними і радянськими органами про їхнє
втручання в дану проблему: вихід на союзний
рівень. У свою чергу ми дали вказівку керівникам будівництва і ГЕС також виходити на
союзне міністерство.
Скоординовані взаємодії всіх залучених

інстанцій вилились у позитивний результат.
За дорученням керівних органів республіки,
з відповідними документами і розрахунками
виїхали до міністра Непорожнього П. С. голова райвиконкому Буткевич В. І. і керуючий
трестом «Південатоменергобуд» Яковенко
О. Д. Повернулися наші «ходоки» з Москви
з пакетом стовідсоткового вирішення цього
важливого питання.
Необхідні капіталовкладення в повному
обсязі були включені в державний план по
розділу «Енергетика». Дев’ятиповерхові будинки з великим ентузіазмом по завданню
центру будували виробничі структури «ГоловКиївміськбуду». Саме ці будинки сформували нову вулицю Шолуденка з першою в
місті широкою дорогою, на чому всупереч з
проектним рішенням я і районний архітектор
Климик В. В. наполягли.
Описана паном Карпенком історія про вирішення даного питання «чапаєвцями» внаслідок їхньої детективної поїздки з карколомними понадлюдськими пригодами до Москви
— не що інше, як видумка людей, абсолютно
далеких від цих подій і напрочуд некомпетентних в об’єктивному трактуванні історичних фактів розвитку Вишгорода — міста з
великою, захоплюючою історією і вишгородцями — справжніми цінителями історичної
правди про Ольжин град.
Прости їх, Господи, за ці промахи!
Шановні земляки, будьте обережними у
трактуванні малообізнаних вами історичних
подій. Як кажуть у народі: «В негоду не одягай овечого кожуха навиворіт».

Звіт фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у міській раді
Справи депутатські
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— блокади торгівлі з ОРДЛО.
3. 30 серпня 2017 р. на черговій сесії Вишгородської міської ради за поданням депутата
від ВО «Свобода» В. Г. Парчук було одноголосно підтримано звернення «Асоціації деревообробників Київщини».
4. На 32-й сесії Вишгородської міської ради
вже з третьої спроби прийнято Рішення «Про
розірвання договорів про співпрацю з містамипобратимами»: це міста Суздаль та Бєлгород
Російської Федерації.
5. Декілька разів на розгляд депутатів сесії
Вишгородської міської ради виносився проект
рішення депутатів-свободівців «Про демонтаж
пам’ятного знака місту Бєлгороду», який встановлено на Алеї міст-побратимів у м. Вишгороді, що є недопустимим в умовах російськоукраїнської війни.
6. Ведеться робота зі збору підписів «За перейменування вулиці імені Ватутіна у м. Вишгороді».
7. Виконано програму на 2017 рік за розробкою депутатів-свободівців «Підтримка видавничої справи та формування патріотичного
інформаційного простору на місцевому рівні за
рахунок місцевого бюджету» (поповнено бібліотеки навчальних закладів м. Вишгорода).
Робота на округах
Ведеться постійна, безперервна робота з
виходом на місце проживання мешканців, за
зверненнями, вирішення побутових та нагальних проблем у межах депутатських повноважень.
Протягом року надходили звернення від
мешканців із різних питань, найбільше — з
приводу ремонту житлових будинків та прибудинкових територій. Багато що вдалося зробити, зокрема:
1. За програмою розвитку міста у м. Вишгороді на 2017 рік проведено заміну вікон у будинку за адресою: вул. Симоненка, 10, проведено благоустрій території — обрізку дерев на
прибудинковій території будинку, встановлено

«лежачий поліцейський», виділено 20 тис. грн
на проект реконструкції переасфальтування
прибудинкових територій із заміною бордюрів.
2. Проведено благоустрій прибудинкової
території за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9.
3. Внесено питання до Програми розвитку
міста на 2017 рік щодо виділення коштів для
нагальних потреб кооперативних будинків.
4. У зв’язку з новобудовами поряд із будинком на вул. Кургузова, 11 та аварійною ситуацією, яка склалася, — відреаговано на звернення мешканців будинку — ініційовано створення
експертної оцінки завданих збитків будинку та
виділення коштів на ремонт.
5. Не підтримано Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради про встановлення Малих архітектурних форм, підтримано рішення громади міста про проведення
протесту проти встановлення МАФів.
6. Ведеться постійний контроль за роботою
працівників Управляючої компанії (вчасний вивіз сміття та прибирання прибудинкових територій).
7. Депутат Парчук В. Г. увійшла до складу
Тимчасової контрольної комісії щодо вивчення
ситуації, що склалася в м. Вишгороді із збільшенням кількості новобудов.
Постійно співпрацюємо із громадою, засобами масової інформації, волонтерами, учасниками АТО.
Зокрема, у 2017 році прийнято рішення про
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
учасникам АТО.
Співпрацюємо з громадськими волонтерськими організаціями, постійно передаючи допомогу на фронт російсько-української війни.
Шановні виборці! Дякуємо за вашу небайдужість та підтримку. Ми маємо ще багато чого
зробити. То ж очікуємо на ваші пропозиції, зауваження, озвучення нагальних проблем.
Завжди налаштовані на зворотній зв’язок,
відкриті до спілкування.

Перспективи міста

Слухання
по майбутньому
спорткомплексу

Влас. інф.
Минулої середи відбулося громадське слухання щодо розробки детального плану території по вул. Шолуденка для будівництва та обслуговування
об’єктів фізичної культури та спорту.
За інформацією проектувальників,
були враховані всі особливості цієї території. Втім, присутні задавали уточнюючі
питання, з’ясовували певні нюанси, на
кшталт, чи збережеться озеро за стадіоном, доріжка до місць відпочинку, що
буде із зеленим масивом з боку автошколи, яка подальша доля майбутнього
ландшафтного парку та інше. У тому,
що Вишгороду потрібен сучасний спорткомплекс, — у залі ніхто не сумнівався,
бо фізично здорові діти можуть зростати
не на примітивних, а на сучасних спортивних аренах.
Отже, думки, пропозиції та зауваження людей проектанти почули і взяли до
відома. Розробка детального плану продовжиться.
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28 квітня

Знай
наших!

Людина
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Вишгородські гандболісти –
переможці «Шкільної ліги»

Актуально

Потурбуємось про безпеку й чистоту
Напередодні травневих свят хотілось би нагадати, як
важливо турбуватись про чистоту та безпеку нашого міста.
Щорічно у період свят та вихідних зростає кількість лісових
пожеж. Нерідко народні гуляння в лісі закінчуються лихом для
природи та проблемою для лісників. Тож будьте пильними, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки, адже охорона лісу від пожеж — обов’язок кожної людини.
Якщо ви відпочиватимете на природі, обов’язково приберіть за собою — поважайте працю інших людей, природу та
звірів, які там живуть, поважайте самі себе.
Кожен має розуміти: прибрати за собою — це обов’язок.
Залишайте місце відвідування в тому стані, в якому вам самим
було б приємно його знайти. Взагалі, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!
Пам’ятайте, що саме від кожного з нас залежить, в яких умовах ми будемо жити!
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Мітингреквієм

Влас. інф.
ФОТО – Леся ІВАНИЦЬКА

20 – 22 квітня у Києві проходили напівфінальні ігри чемпіонату України з
гандболу «Шкільна ліга» серед учнів
загальноосвітніх шкіл. За підсумками
змагань, четверте місце посіла команда Одеської області, третє – Львівської,
друге – команда м. Києва. А переможця-

Ліна ГАГУЛА,
Тетяна САНЖАРА,
Наталя ГРИЦАЙ,
волонтери фонду

Вшанували пам’ять ліквідаторівправоохоронців аварії на ЧАЕС

ми чемпіонату стали вихованці тренеравикладача Євгенія Земляного – команда Вишгородської ЗОШ № 1 (директор
Олег Тимченко, начальник відділу освіти
Вишгородської РДА Тетяна Фороща).
Команди, які вибороли 1-2-е місця,
потрапили до фіналу змагань, який відбудеться 7-9 травня.
Бажаємо нашим вишгородським
спортсменам вдалого виступу!

Акція

ФОТО – Ірина ЧУБАЧ

З ініціативи та за підтримки
Вишгородського
міського голови Олексія
Момота Благодійний фонд
«Святої Ольги» продовжив
акцію «Весняні барви», до
якої долучився колектив
та керівництво ПАТ «Київський вітамінний завод»
(генеральний директор Володимир Телявський).
21 квітня у фонді зібрались добровільні помічники
– волонтери, які під керівництвом члена ради ветеранів міста Маргарити Олабіної долучились до акції,
– рознесли контейнери (баночки) вітамінів-драже «Ундевіт» малозабезпеченим
категоріям громадян: інвалідам, людям
похилого віку, ветеранам.
Присутніх тепло привітав радник
міського голови, президент-голова правління БФ «Святої Ольги» Володимир
Малишев, передавши усім від міського

Вишгород

Весняні барви
голови побажання міцного здоров’я.
«Соціальний захист мешканців міста
завжди був і надалі залишиться пріоритетним напрямком у роботі міського голови, – зазначив Володимир Малишев.
– І мені приємно, що до проведення акцій долучаються нові підприємства та
організації».
Того дня вишгородці отримали більш,
ніж п’ять тисяч контейнерів-баночок вітамінів для зміцнення організму.

30 квітня святкуватиме свій ювілейний день народження людина доброї та щедрої душі, талановитий
хірург, головний лікар КЗ «Вишгородська ЦРЛ» Іван
В’ячеславович КЛЮЗКО!
Іване В’ячеславовичу!
В такий чудовий святковий день весь колектив вітає
Вас з ЮВІЛЕЄМ. Вдячні за завзятість у праці, згуртовану команду, розуміння, прийняття справедливих рішень
і доречну критику! Бажаємо не старіти душею, бути повним сил і енергії для руху вперед і тільки вперед, для
реалізації ідей і задуманих планів. Здоров’я Вам — величезний мішок, щастя — повну чашу, більше оптимізму, позитивних емоцій і успіху в усьому!
З ювілеєм!
Ваші якості: вміння знаходити спільну мову з людьми, вирішувати численні проблеми, вловлювати життєві зміни, сприймати нове і втілювати його в життя — здобули Вам заслужену повагу колег.
Вітаємо Вас з днем народження, бажаємо нових звершень, довгих років плідної
діяльності, благополуччя Вам та Вашим близьким.
Успіхів, визнання і щастя!
З найкращими побажаннями, колектив КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Влас. інф.
26 квітня біля Храму святого Миколи
Чудотворця у с. Новосілки Вишгородського району вшанували пам’ять працівників правоохоронних органів Київщини, які загинули внаслідок страшної
техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.
Зі словами вдячності за героїзм та
співчуттями до рідних загиблих звернулись депутат Київської обласної ради
Олександр Качний, голова Асоціації ветеранів МВС України, генерал-лейтенант
міліції, учасник бойових дій в Афганістані
та В’єтнамі, на час вибуху четвертого реактора начальник УВД Київського облвиконкому Володимир Корнійчук, директор
Київського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Тетяна
Приходько, батько якої загинув внаслідок

аварії на ЧАЕС.
Мітинг-реквієм завершився хвилиною
мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам’ятника учасникам ліквідації аварії
на ЧАЕС та меморіальних плит комплексу
Вічної Слави, на яких викарбувані імена
правоохоронців, загиблих внаслідок тієї
трагічної квітневої ночі 1986 року.
«Серед працівників правоохоронних
органів Київщини — 2874 героїв-ліквідаторів, імена ще 509 викарбувані на плитах меморіального комплексу. Вони діяли
мужньо та професійно, гідно виконали
свій обов’язок перед суспільством. Ми
вдячні їм за мужність, відвагу та самопожертву. Наш обов’язок — пам’ятати тих,
хто загинув, піклуватись про їхні родини і
максимально підтримувати живих свідків
тієї страшної біди», — наголосив депутат
Київської обласної ради Роман Буковський.

Чорнобиль – біль кожного
Цього тижня ми вшанували пам’ять
загиблих та запалили поминальні
свічки, згадуючи про Чорнобильську
трагедію, яка, без перебільшення, стосується кожного. Не оминула вона
i мою родину.
Не можу не згадати, як бабуся та дідусь змушені були залишити рідну домівку в м. Прип’яті, переживали і носили цей
біль у серці все життя, а рідний дядько, у
віці 23 років, брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 р.
І скільки б не минуло часу, чорнобильський біль не вщухає, а день, який вмить
змінив звичайне та сповнене надій життя
мільйонів людей, об’єднує всіх нас одним
спогадом та однією печаллю. І досі, коли
бачу колесо огляду або будинок, де жили

SOS

мої рідні, завмираючи, поринаю у
дитячі спогади.
Схиляю голову
перед ліквідаторами, героями нашого часу та перед усіма, хто, не
шкодуючи свого
здоров’я та життя, став на захист майбутнього своїх нащадків та людства в цілому.
Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким міцного здоров’я, життєвої
енергії, сімейного затишку, щастя, миру,
добра та злагоди!
Низький уклін за ваш подвиг!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар міської ради

Потрібна допомога

Термінової допомоги потребує вишгородець Олексій Алпіспаєв, 1973 р. н. Нещодавно лікарі поставили йому невтішний діагноз — рак шиї-гортані III стадії.
Попереду — курс хіміотерапій вартістю 32 тисячі гривень і тривала реабілітація.
Згорьовані батьки-пенсіонери, попри усе бажання допомогти сину, не в змозі оплатити лікування.
Номер картки Приватбанку: 5168757359193523
Кравчук Галина Сагандиківна (мама), тел: (097)878-48-49

Вишгород
Історичні постаті
Вишгорода

Гайд-парк
Міжнародне
співробітництво

28 квітня

2018 року
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Досвід Силезії — вартий уваги

Тризна за Святослава
Анатолій МИСЬКО,
керівник ансамблю «Вівтар Вітчизни»
Тризна — поминальні обряди, дослівно — три знання, три відання: перше — про богів, друге — про героїв,
третє — про звичай нашого народу.
Цей фундаментальний звичай має на
меті зберегти пам’ять про наших Богів
і Героїв та встановити духовний зв’язок
поколінь. На тризні запалюють три вогні, які символізують три світи: Богам
— слава! Живим — здоров’я! Предкам
— пам’ять...
Ансамбль «Вівтар Вітчизни» («Гайдамаки») та активісти фізкультурно-спортивного товариства «Україна» м. Вишгорода віддали почесті нашому земляку,
видатному державному діячеві, Київському князю Святославу, організувавши патріотичну Тризну по його пам’яті.
Біля пам’ятного знаку видатним діячам
Київського князівства, на майданчику
біля спортзали, ансамбль «Вівтар Вітчизни» провів черговий костюмований (ІХ ст.)
виступ. У програмі — патріотичні, історичні та сучасні українські пісні: славень українського народу всіх часів — «Меч Арея»,
Державний Гімн України, андеграундовий
гімн Вишгорода (автор А. Мисько), «Лелеченьки» (Д. Павличко — О. Білаш), «За
Україну» (М. Вороний-Я. Ярославенко),
«Де ж наша слава, слава багряна» (С. Чередниченко-Строцький), «А де та правда,
отаман?», «Ой, наступала та й чорна хмара» (сучасний народний варіант), «Хай
живе вільна Україна» та інші. Барабанниця Лідія Косяк талановито підтримувала
належний ритм співачок, бадьорість і підйомну силу музичного впливу на слухачів.
Виступ ансамблю супроводжувався
озвученням історичних розвідок про діяльність нашого земляка Святослава Хороброго і її вплив на подальший розвиток
українського суспільства (читала Тамара
Якубович).
Для участі в заході до Вишгорода прибув голова Київської громади Українських
рідновірів, жрець Зореслав. У своєму виступі він виклав точку зору громади на
клерикальну діяльність Святослава.
Вперше за всю історію до підніжжя
знаку лягли живі квіти.
На ратищі майоріли Державний Прапор України, штандарт Вишгородської
міської ради та прапор «космічна коловерть» за зразком із музею Трипільської
давнини, що в с. Трипілля.
Спонсори Тризни: пенсіонерки Лідія
Мельникова, Лідія Косяк підприємець Марія Остапчук, солістка Тамара Якубович,
Петро Фіалковський, Анатолій Різниченко.

Минулого тижня на запрошення Асоціації міст Силезького воєводства та за сприяння Київського РВ Асоціації
міст України в Польщі перебувала делегація представників місцевого самоврядування Київської області. Від
Вишгорода до її складу увійшла секретар міської ради Т.
Бражнікова. Про свої враження від візиту вона поділилася
з журналістами редакції газети «Вишгород».
— Тетяно Олексіївно, що покликало Вас на береги Вісли?
— Передусім, можливість ознайомитися із досвідом роботи польських колег у комунальній сфері, освіті, культурі і спорті. Я побувала у столиці воєводства — Катовіце, а також у містах, подібних Вишгороду, — Жори і Пшина. Особливо багато
цінного я пізнала саме у цих містечках.
— Що Вас найбільше вразило?
— Як секретаря ради, структура органів влади та структура повноважень мера і депутатів. Вони менш залежать один
від одного. Є мерія, є окремо будівля ради гміни (міста), і в
кожній — свої функції та апарат.
— Вочевидь, що у їхній раді є опозиція. Які стосунки у
неї з мером?
— Дійсно, опозиція є, і вона працює конструктивно, пропонуючи свої альтернативні проекти рішень.
— На яких соціальних об’єктах Вам вдалося побувати і
що кинулося у вічі?
— Разом із представниками міста Жори відвідала РАЦС
та костел, адже багато шлюбів укладається та реєструється
офіційно саме там. Але найбільше мене вразили дитячі садочки і школи. Про них можна сказати одним словом — комфорт.
Він у всьому — великі просторні класи, спортивні зали, ігрові
та спортивні майданчики на вулиці, зокрема, футбольне поле,
баскетбольно-волейбольний майданчик, шафи для речей, підручників, все дуже яскраве, по всій школі зони відпочинку для
дітей, для батьків, які чекають на дітей, у початковій та середній школі є навіть туалет та душ, окремий для кожного класу.
Досить скромні, але добре просторово організовані кабінети
для вчителів.
Про технічні приміщення шкіл треба взагалі говорити окремо, оскільки вони добре показують повагу до дітей, людей, які
працюють у школі, та стан безпеки. Звичайно, в таких умовах
добре працюється та навчається. Заради справедлиості, треба сказати, що майже всі школи, які я відвідала, побудовані
або реконструйовані за допомогою коштів ЄС, утримання шкіл
має велике навантаження на бюджет. Відчувається, що діти,
їх навчання, безпека, вчителі — тут на пріоритетному місці. Їх
держава поважає і піклується про них! Це те, з чого необхідно
починати розбудову держави, якщо вираз «Діти — наше май-

З ювілеєм!
Ветерану праці, голові первинної організації ветеранів № 4 Геннадію Івановичу
КИР’ЯНОВУ 1 травня 2018 р. – 85 років.
Свою трудову діяльність він розпочав у 1950му. Відтоді до виходу на заслужений відпочинок
працював електромонтером, слюсарем з ремонту обладнання, слюсарем-механіком.
Увійшовши до лав ветеранської організації
міста, Геннадій Іванович активно включається
в громадську роботу, бере участь у заходах із виховання молоді,
щодо захисту соціальних інтересів, честі і гідності ветеранів. Учасник хору «Ветеран Вишгорода».
Він прекрасний сім’янин. Разом зі дружиною виховав двох дітей,
має чотирьох онуків і правнука.
За свій бездоганний труд та громадську роботу нагороджений медалями, зокрема, й «За довготривалу і сумлінну працю», відзначений
грамотами.
Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає Геннадія Івановича зі славним ювілеєм. Зичимо йому доброго здоров’я, довгих щасливих літ, успіхів у всіх справах, благополуччя у родині.
Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської ради ветеранів

Свято праці і весни

бутнє» — не просто слова. Звичайно, треба розвиватись. Але
я впевнена: якщо вийшло у наших сусідів, то вийде і у нас. І
особисто вірю, що ці стандарти прийдуть в Україну, в кожний
садок і кожну нашу школу!
— Цікаво, а як у них піклуються про людей із особливими потребами?
— Дуже слушне питання. По-перше, існують загальноосвітні школи з інклюзивними класами. Наповнення класу
— приблизно 20 дітей, серед яких п’ятеро — з особливими
освітніми потребами. В таких класах працює вчитель та його
помічник. Взагалі, інклюзія — це певна філософія, тобто готовність загальноосвітньої школи у будь-який час прийняти
кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливе
середовище для розвитку її потенціалу і таланту.
Крім того, у м. Жори працює центр реабілітації для людей з особливими потребами. Окрім реабілітації, в центрі їх
працевлаштовують. Одним із найпопулярніших напрямків
роботи є гастрономія. Майже в центрі міста відкрито кафе,
в якому працюють люди з особливими потребами та яке, до
речі, є дуже популярним серед мешканців та гостей міста, бо
є затишним, і в ньому можна смачно та недорого поїсти. Все
доступно і зручно, і ніхто себе не відчуває на узбіччі життя.
Мене дуже захопила ідея створення подібного центру на Вишгородщині. Нам треба брати участь у європейських грантах,
захищати свої проекти і задуми — і, переконана, результат не
забариться.
— Тетяно Олексіївно, інформацію для роздумів Ви
отримали. Чи планує міська рада продовжити співпрацю
з містами Польщі?
— Звісно, що запрошеннями наших польських колег нехтувати не варто. Я, наприклад, пропоную співпрацювати за
новими стандартами. І найкраще це робити шляхом візитів
дитячих делегацій, бо діти — це найкращі посли миру і дружби. Ми можемо продемонструвати наші спортивні, учнівські,
творчі, співочі, танцювальні таланти і показати свої надбання.
Наразі готуються лист-промоція про наше місто, запрошення
і пропозиції до співпраці. Ця інформація буде надіслана до
Асоціації міст Силезького воєводства Польщі, а далі до міст,
аналогічних Вишгороду. Це будуть важливі кроки до європейської інтеграції та відновлення зв’язків із Польщею, зокрема з
нашим містом-побратимом.
— І останнє: як, взагалі, поляки ставляться до України
та українців. Що говорять у неформальних бесідах?
— Ставлення дуже щире та доброзичливе. Вони переймаються Україною, переживають за нас, щедро діляться досвідом, бажають нам миру, успіху, розвитку, готові до співпраці
та дружби!

Кроки Першотравня

Петро ЖУЛАНОВ,
ветеран праці і військової служби
У 1884 році в Чикаго прокотилася сорокатисячна мирна демонстрація робітників
підприємств міста. Демонстрація, під час
якої трудящі вимагали від підприємців послабити гніт експлуатації, встановити 8-годинний робочий день, а також поліпшення
свого матеріального становища, була розстріляна.
Ця злочинна акція американської влади
болем і гнівом відгукнулася в серцях робочого
люду планети. У ряді країн Європи, в т. ч. в Англії, Франції, Росії, відбулися мітинги протесту.
Федерація праці США в пам’ять про першотравневий страйк у Чикаго вирішила щорічно
в день 1 травня влаштовувати демонстрацію
трудящих, які борються за свої права. Це рішення в липні 1889 року підтримав Конгрес
2-го Інтернаціоналу і оголосив 1 травня Між-

народним днем пролетарської солідарності.
Таким чином Першотравень, що народився у вогні спільної боротьби трудового народу
проти гнобителів і експлуататорів, у наші дні
є інтернаціональним єднанням революційних
сил планети і робітничого руху за соціальну
справедливість, за мир і справедливість.
З 1890 року свято 1 Травня відзначається
щорічно в більшості країн світу. У цей день
перші вуличні демонстрації відбулися в 1901
році в Києві, Харкові, Катеринославі та інших
містах України.
Міжнародне свято трудящих проходить під
гаслом боротьби за підвищення заробітної
плати, за право на працю, за мир і демократичні свободи, за зміцнення дружби між народами, проти антинародних реформ.
Вишгородська міська рада ветеранів вітає
всіх мешканців міста з Першотравнем, святом
весни і праці. Зичимо щастя, радості, успіхів і
міцного здоров’я!
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 30 КВІТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Одруження
наослiп»
12:10, 13:30, 14:45, 16:05
«Мiняю жiнку»
17:15 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «#ШоуЮри»
22:10 Х/ф «Мандри
блудницi»
00:35 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
13:15 Т/с «Опер за
викликом 2»
17:05 Х/ф «Конан руйнiвник»
19:00 Х/ф «Конанварвар»
21:20 Т/с «Кiстки 11»
23:05 Т/с «Кiстки 10»
UA:ПЕРШИЙ

6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30, 00:05
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09:40 М/ф «Червона
черепаха»
11:40 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 1 с.
13:50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
14:20 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»
15:40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19:40 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Земнi
катаклiзми»
ТРК «УКРАїНА»
7:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою
08:00 Зiрковий шлях
09:50 Х/ф «Доктор щастя»
12:00, 15:15 Т/с «Чорна

квiтка»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:20, 19:40 Т/с «Будинок
на холодному ключi»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:00 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту»
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 «Гiббi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 23:00 Країна У
13:00 Казки У Кiно
14:00 Знай наших!
15:00 Вечiрка
20:30 Х/ф «Гарфiлд»
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:05, 15:55 Все буде
добре!
07:30 Все буде смачно!
08:30 Свiтами за
скарбами
11:25 Х/ф «Тато
напрокат»
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
23:40 Один за всiх

НТН
6:55 Х/ф «Бомж»
09:00 «Свiдок. Агенти»
09:35 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
11:10 «Кримiнальнi
справи»
13:00 «Життя на гранi»
14:50 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:30 Т/с «Аннадетективъ»
НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 07:44 Kids Time
07:45 Т/с «Бiблiотекарi»
12:00 Х/ф «Вiдлуння
далеких свiтiв»
13:50 Х/ф «Автомонстри»
16:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
занепалих»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Вертикальний
рубiж»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:10, 18:20 У пошуках
iстини
10:50 Мисливцi на
нацистiв
11:40 Подорож на край
Всесвiту
13:30 За межами Землi
14:30 Дика природа
Африки
16:30 Вiдчайдушнi
рибалки
17:30 Шалена подорож
21:10 Фантастичнi iсторiї
22:00 Код неандертальця
00:00 Найбiльша печера
Землi
ТРК «КИїВ»
7:50 Х/ф «Мiстер
мiльярд»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Euroshow» М.
Поплавського»
15:55 «Ситуацiя»

16:05 Х/ф «Генiй, два
земляки i пташеня»
18:15 «Ювiлейний
концерт гурту «Фрiстайл»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Суцiльнi
неприємностi»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
09:10 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
11:05 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:10, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Замiж на 2
днi»
ІНТЕР

6:25 Х/ф «Пiдкидьок»
08:00 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
13:00 Х/ф «Здраствуй i
прощавай»
14:50 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок»
16:40 «Чекай мене»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
22:30 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:20 Х/ф «Двоє пiд
дощем»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:30 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:25 Д/ф «Перехрестя
Балу»
10:00, 13:05, 20:05 Т/с
«Пес-3»
12:45 Факти. День

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
22:25 Т/с «Копи на
роботi»
23:20 Х/ф «Призначення»
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, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:50 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, 19:20
Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:35 Агрокраїна

ВIВТОРОК, 1 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30 М/ф «Маша i
ведмiдь»
07:50 Х/ф «Кохана
вчителька»
15:55, 17:40 Х/ф «8
перших побачень»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Люди iкс: днi
минулого майбутнього»
22:40 Х/ф «Спадок
блудницi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
14:00 Х/ф «Стукач»
16:05 Х/ф «На межi»
18:00 Т/с «Разом
назавжди»
21:20, 23:05 Т/с «Кiстки
11»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини

09:30, 00:05
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
11:40 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 2 с.
13:50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
14:20 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»
15:40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ф «Одесити на
Донбасi»
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Земнi
катаклiзми»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Будинок на
холодному ключi»
12:00, 15:15 Т/с
«Замкнене коло»
16:10, 19:40 Т/с «Ноти

кохання»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:00 Концерт. Музична
платформа
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ

6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Йосип:
Володар снiв»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 23:00 Країна У
13:00 Казки У
14:00 Знай наших!
16:30 Х/ф «Гарфiлд»
18:00 Готель Галiцiя
19:00 Танька i Володька
20:00 М/ф «Рiо»
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:50 Все буде добре!
08:10 Все буде смачно!
09:10 МастерШеф - 7
12:55 Хата на тата
15:55 Все буде добре!
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

00:40 Один за всiх
НТН
7:35 Х/ф «Провiнцiйний
анекдот»
08:15 Х/ф «Нi пуху, нi
пера»
09:40 Х/ф «Троє в човнi,
якщо не рахувати собаки»
12:15 Х/ф «Добре
сидимо!»
13:40 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
16:00 Х/ф «Зiта i Гiта»
19:00 Х/ф «Невловимi
месники»
20:30 Х/ф «Знову
невловимi»
23:00 Т/с «Аннадетективъ»
НОВИЙ КАНАЛ
6:24, 07:39 Kids Time
07:45 Х/ф «Вiльнi»
10:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
12:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
14:30 Х/ф «Шкiльний

мюзикл: випускний»
16:50, 19:00 Заробiтчани
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
09:10, 18:20 У пошуках
iстини
10:50 Мисливцi на
нацистiв
11:40 Небезпечна
планета
13:30 Знамення у небi
14:30 Дика природа
Африки
16:30 Вiдчайдушнi
рибалки
17:30 Шалена подорож
21:10 Фантастичнi iсторiї
22:00 Дослiдження часу
00:00 Долоня: код
майбутнього
ТРК «КИїВ»
7:35 Х/ф «Суцiльнi

неприємностi»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Д/ф «Ректор»
15:40 «Ситуацiя»
15:50 Х/ф «Людина зi
сходу»
18:05 «Концерт «Шлягер
року в гостях у М.
Свидюка»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Знайдеш
друга - знайдеш скарб»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
09:10, 23:50 «Орел i
Решка. Курортний сезон»
11:05 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:10, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:10, 21:00 «Орел i

Решка. Рай та пекло»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00 Х/ф «Миленький
ти мiй»
08:20 «Готуємо разом»
09:20 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:20 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
13:20 Х/ф «Троє в човнi,
якщо не рахувати собаки»
16:00 Концерт О. Винника
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
22:30 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
00:20 Х/ф «Обмiняйтеся
обручками»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:05, 22:20 Т/с
«Копи на роботi»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Пес-3»
23:10 Х/ф «Приватний
курорт»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:20 Будiвельний
стандарт
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, 19:20
Iнформ. вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

СЕРЕДА, 2 ТРАВНЯ 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 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:45, 15:10
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 Х/ф «Росомаха:
безсмертний»
22:30 Х/ф «Заповiт
блудницi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
09:05 Т/с «Безсмертний»
10:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «ДжеДАI.
Дайджест»
15:30 Х/ф «Останнiй бiй»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Ментiвськi

вiйни. Одеса»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки
11»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 16:10 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 00:05
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09:40, 19:25 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешева
подорож»
20:25 Складна розмова
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 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 Т/с «Ноти
кохання»
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»

Новини
18:00 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
19:55, 22:40 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
00:15 Один за всiх

Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Червона
шапочка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 23:00 Країна У
13:00 Казки У
14:00 Знай наших!
16:00 М/ф «Рiо»
18:00 Готель Галiцiя
19:00 Танька i Володька
20:00 М/ф «Рiо 2»
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради

НТН
6:10 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
08:05 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Життя на гранi»
14:40, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»

СТБ
6:10 Все буде добре!
07:45 МастерШеф - 7
11:50 Хата на тата
15:55 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

НОВИЙ КАНАЛ
6:34, 07:55 Kids Time
08:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:30 Т/с «Друзi»
12:25 Т/с «Дiагноз:

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30 Океан «Вет»
10:20 Дика природа
Африки
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:10, 20:50 Шалена
подорож
17:10 Слони: темний бiк
18:10 Майор «Вихор»
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Мисливцi на
нацистiв

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 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
19:55, 22:40 Я соромлюсь
свого тiла 5
23:00 Я соромлюсь свого
тiла 5
00:00 Один за всiх

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»
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 «Карамболь»
09:10, 23:50 «Орел i
Решка. Курортний сезон»
11:05 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:10, 20:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження»
13:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:30 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Х/ф «Приходьте
завтра»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Молодята»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi
11:05, 13:20, 16:20
Особливостi нацiональної
роботи
12:45, 15:45 Факти. День
17:40, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Копи на
роботi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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, 19:20
Iнформ. вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

ЧЕТВЕР, 3 ТРАВНЯ 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: «ТСН»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:50, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 Х/ф «Нiч у музеї»
22:20 Х/ф «8 кращих
побачень»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
08:45 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «ДжеДАI.
Дайджест»
15:15 Х/ф «Ерагон»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
21:30, 23:05 Т/с «Кiстки

11»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 16:10 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 00:05
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09:40, 19:25 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:00 Лайфхак
українською
15:15 М/с «Гон»
17:00, 19:00 #ВУКРАЇНI
18:00 Iнформацiйна
година
20:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:30 Новини.Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:10 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
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 Т/с «Братнi
узи»
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Гензель i
Гретель»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 23:00 Країна У
13:00 Казки У
14:00 Знай наших!
16:00 М/ф «Рiо 2»
18:00 Готель Галiцiя
19:00 Танька i Володька
20:00 М/ф «Реальна
бiлка»
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:50, 15:55 Все буде
добре!
08:10 МастерШеф - 7
12:05 Хата на тата

НТН
6:20 Х/ф «Любов на
асфальтi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тупик»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Життя на гранi»
14:40, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»
НОВИЙ КАНАЛ
3:00, 01:55 Зона ночi
05:54, 07:14 Kids Time
07:15 Т/с «Шлях

чарiвника»
10:50 Т/с «Друзi»
11:45 Т/с «Дiагноз:
Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Хто зверху
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Варьяти
МЕГА
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30 Слони: темний бiк
10:20 Дика природа
Африки
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:10, 20:50 Шалена
подорож
17:10 Крокодили:
холодна кров
18:10 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя

диких тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
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 «Свiт дивовижних
тварин»
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 «Карамболь»
09:10, 23:50 «Орел i
Решка. Курортний сезон»
11:05 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:10, 20:00

«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:30 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Щасливий
маршрут»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20, 16:20 «На
трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
17:35, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:40 Т/с «Копи на
роботi»
23:35 Х/ф «Рейд-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 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
10:10 Стоп корупцiї!
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформа. вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»
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П’ЯТНИЦЯ, 4 ТРАВНЯ 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 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:50, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 #Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова
23:00 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «ДжеДАI.
Дайджест»
15:10 Х/ф «Подвiйний
удар»
18:50 30 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Марiуполь»
21:00 Х/ф «Стрiлець»
22:45 «Змiшанi

єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 16:10 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 00:05
Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09:40, 19:25 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
11:00, 22:40 Д/ц
«Гордiсть свiту»
11:25 Д/ц «Столика
Японiя»
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:00 Лайфхак
українською
16:55 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Культурна афiша
здорової людини
21:30 Щоденник
Євробачення-2018
21:45 Концертна
програма П. Табакова

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с «Гордiїв
вузол»
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Доля на
iм’я любов»
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
09:45 Х/ф «Осляча
шкура»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Країна У
13:00 Казки У
14:00 Знай наших!
16:00 М/ф «Реальна
бiлка»
18:00 Готель Галiцiя
19:00 Танька i Володька
20:00 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
22:00 100 в 1
23:00 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
СТБ
6:40 Моя правда Луї де
Фюнес. Сльози комiка
07:35 Х/ф Небезпечно
для життя!

09:25 Т/с Тато Ден
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
23:55 Як вийти замiж

07:40 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:00 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Дiагноз:
Майже не закоханi»
17:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
21:50 Хто зверху

НТН
6:55 Х/ф «Випадковий
запис»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
10:55 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Життя на гранi»
14:40, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Аннадетективъ»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Цiкаво.com
09:30 Крокодили:
холодна кров
10:20 Дика природа
Африки
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:10, 20:50 Шалена
подорож
17:10 Океан «Вет»
18:10 Мiсто, яке зрадили
19:00 Фантастичнi iсторiї
23:20 Любов, ненависть i
пропаганда

НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:39 Kids Time
06:20 М/с «Дракони.
Перегони бесстрашых»

ТРК «КИїВ»

7:00, 19:25 «Свiт
дивовижних тварин»
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 «Мiсто добра»
21:25 «Як працюють
машини»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:05 «Орел i Решка. На
краю свiту»
12:10, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Бєдняков+1»
00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:30 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
12:50 Х/ф «Кар’єрi
Дмитра Горiна»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Втеча з
тюрми»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Iнсайдер
11:10, 13:15, 16:20, 21:25
Дизель-шоу
12:45, 15:45 Факти. День
17:35 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
23:55 Х/ф «Приватний
курорт»
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, 19:00,
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
10:10 Акцент
11:10, 12:30, 13:15, 14:10,
15:30, 16:10 Iнформ. день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:20 Винна карта

СУБОТА, 5 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:20 «Свiтське
життя 2018»
11:00 «Голос країни 8»
14:10 «Лiга смiху 2018»
16:30, 21:10 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 23:40 «102.
Полiцiя»
09:45 «Загублений свiт»
12:40 Т/с «Стоматолог»
16:30 Х/ф «Стрiлець»
18:00 Х/ф «Посилка»
19:50 Х/ф «Вiддача»
21:40 Х/ф «Подвiйний
удар»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Щоденник
Євробачення-2018
10:10 Хто в домi хазяїн?
10:40 Лайфхак
українською
11:10 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:05 Х/ф «Любов
приходить тихо»
14:05 Концертна
програма Павла Табакова
16:35 Д/ц «Неповторна
природа»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:30 Як дивитися кiно
21:55 Х/ф «Керол»
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 07:15 Зiрковий шлях

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
09:15, 15:20 Т/с
«Доглядальниця»
17:15, 19:40 Т/с «Я нiколи
не плачу»
22:00 Т/с «Бридке
каченя»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 16:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 12:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:00 «Споживач»
17:00 «Полiтична кухня»
18:15 « Культурна
дипломатiя»
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня

22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф «Софiя Перша.
Жила собi принцеса»
11:00 Х/ф «Червона
шапочка»
12:00 Готель Галiцiя
18:00 Казки У Кiно
19:00, 23:00 Країна У
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 100 в 1
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:05 Караоке на Майданi
07:05, 19:00 Хата на тата
09:00 Все буде смачно!
10:00 Т/с Коли ми вдома
10:45 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
14:20 Холостяк - 8
17:00 Х/ф Дiвчата
21:50 Вечiр
22:55 Свiтами за
скарбами

НТН
6:15 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
10:10 Х/ф «Нiчна
пригода»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:35 «Бокс. Найкращi бої
братiв Кличкiв»
17:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
21:20 Х/ф «Соломон
Кейн»
23:20 Х/ф «Полоненi
сонця»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Дракони.
Перегони бесстрашых»
07:25 Ревiзор. Крамницi
09:25 Таємний агент
11:00 Таємний агент.
Пост-шоу
12:35 Т/с «Бiблiотекарi»
17:00 М/ф «Мадагаскар

3»
18:45 Х/ф «Черепашки
нiндзя 2»
21:00 Х/ф
«Трансформери 3»
00:00 Х/ф «Сигнал»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:20 Iсторiя
кримiналiстики
10:40 Любов, ненависть i
пропаганда
11:30, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
14:30 Дика природа
Африки
16:00 Африканськi рiчки:
дари дощiв
16:30, 00:30 Вiдчайдушнi
рибалки
17:30 Шалена подорож
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»

09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт М.
Поплавського «Юний
орел»
16:50 «Паспортний стiл»
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 «Щасливчик
Люк»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:10 Х/ф «Вчитель року»
13:15 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:10 Х/ф «Екстрасенс 2:
Лабiринти розуму»

ІНТЕР
6:25 Д/п «Акторифронтовики»
07:15 «Чекай мене»
08:40 Х/ф «Солдат Iван
Бровкин»
10:30 Х/ф «Iван Бровкін
на цiлинi»
12:30 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
14:00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
16:00, 20:30 Т/с
«Заборонене кохання»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Вихiднi!»
ICTV
7:40 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу
10:50, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Копи на
роботi»
16:55 Х/ф «Геракл:
Народження легенди»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Гладiатор»
23:05 Х/ф «Геркулес»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:50, 08:55, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:35 Сiмейний лiкар
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:35 Сучасний фермер
16:25 Фактор безпеки
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
19:25 Особливий погляд
21:40, 03:00 Вiкно в
Америку
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ, 6 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Повернiть менi
красу»
11:20, 12:20, 13:20 «Свiт
навиворiт - 8»
14:40 Х/ф «Росомаха:
безсмертний»
17:00 Х/ф «Люди iкс: днi
минулого майбутнього»
19:30 «Тсн-тиждень»
21:00 «Спецвипуск
свiтського життя. Зiркi
голосу»
22:00 Вечiр прем’єр з К.
Осадчою
23:50 Х/ф «Перемагай»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
09:00 «Вiн, вона та
телевiзор»

14:30 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
16:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 2»
18:15 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 3»
20:00 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 4»
21:45 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Любов
приходить тихо»
11:35 Д/с «Двоколiснi
хронiки»
12:10 Перший на селi
14:20 Фольк-music
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
20:00 Д/с «Як працюють
мiста»
21:30 Щоденник
Євробачення-2018
21:45 Євробачення:

цiлком безпечно
23:30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
00:00 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Братнi узи»
13:15 Т/с «Доля на iм’я
любов»
17:10, 21:00 Т/с
«Аметистова сережка»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Гордiїв вузол»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
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
«Територiя позитиву»
12:15 Споживач
14:15 «Вiч на вiч» з П.
Головановою
20:00 «Дорослi iгри»

Державна прикордонна служба України
запрошує на військову службу за контрактом
на посади рядового та сержантського складу.
Вимоги до кандидата:
— вік від 18 до 45 років;
— освіта не нижча за повну середню;
— придатність до військової служби за
станом здоров’я.
Держава гарантує військовослужбовцям
за контрактом:
— стабільну та престижну роботу;
— гідний рівень грошового забезпечення
(на даний час від — 7400 грн);
— соціальний захист та забезпечення;
— якісне медичне обслуговування для військовослужбовця та його сім’ї;
— перспективу кар’єрного росту.

21:00 Творчий вечiр
22:00 «Полiтична кухня»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
11:15 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
13:00, 22:00, 01:00 100
в1
18:00 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
20:00 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
23:00 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:45 Як вийти замiж
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi
10:55 Хата на тата
15:00 Х/ф Дiвчата
16:55, 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
6:25 «Страх у твоєму
домi»
10:00 «Сусiд на обiд»
11:00 Х/ф «Невиправний
брехун»
12:25 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
14:10 Х/ф «Океан»
17:00 Х/ф «Соломон
Кейн»
19:00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
20:35 Х/ф «Штольня»
22:15 Х/ф «Помста:
зворотна сторона
кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:24 Kids Time
07:00 Х/ф «Лiсова братiя»
08:25 М/ф «Мадагаскар
3»

10:15 Х/ф «Вертикальний
рубiж»
12:50 Х/ф «Черепашки
нiндзя 2»
15:00 Х/ф «Острiв»
17:50 Х/ф
«Трансформери 3»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Час
вимирання»
00:10 Х/ф «Супернова»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:20 Iсторiя
кримiналiстики
10:40 Любов, ненависть i
пропаганда
11:30, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
14:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
16:30 Вiдчайдушнi
рибалки
17:30 Шалена подорож
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»

09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа
М.Поплавського»
16:40 Х/ф «Орел чи
Решка»
18:45 «Концерт Тетяни
Пiскарьової «Люблю»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Одного разу у
Францiї»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Королева
Шибанських перлiв»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:00 Х/ф «Вчитель року»
12:10 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 Х/ф «Залiзний
лицар»

ІНТЕР
6:25 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:10 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
14:00 Х/ф «Повернення
високого блондина»
15:45, 20:30 Т/с
«Заборонене кохання»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Хочеш чи нi?»
ICTV
5:20 Iнсайдер
07:15 Т/с «Код
Костянтина»
09:10 Т/с «Вiддiл 44»
11:55, 13:00 Х/ф «Геракл:
Народження легенди»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Гладiатор»
16:55 Х/ф «Геркулес»

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Робiн Гуд»
21:55 Х/ф «Останнi
лицарi»
00:00 Х/ф «Перший
лицар»
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
06:30 Невигаданi iсторiї
07:15 Феєрiя мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10, 20:00 Машина часу
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив
23:30 Про вiйсько

28 квітня
2018 року
минає рік,
як пішов з життя
Іван Захарович
ДЖУНЬ
– чудова людина,
гарний сім’янин,
люблячий батько.
Всі, хто знав та
пам’ятає Івана Захаровича, пом’яніть його світлу душу.
Вічна пам’ять. Ти завжди з нами.
Дружина Галина Григорівна,
племінник Микола з сім’єю, друзі

Вважати недійсним загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯИ № 576875, кадастровий номер
3221888800:37:107:0013, виданий Управлінням Держкомзему у Вишгородському районі, зареєстрований у Книгах записів реєстрацій державних актів на право власності на землю за № 32218 0001026321 від
23.12.2012 р. на ім’я Володимира Олександровича ПОХИЛЬКА

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

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

Будівельні послуги, робота + матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир. Перепланування, опалення, водопровід, каналізація. БУДІВНИЦТВО — будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, ворота, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД КЛЮЧ. Мансардні вікна. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків,
квартир. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

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

Мозаїка

2018 року

26 квітня відзначає свій ЮВІЛЕЙ
Віра Іванівна ЯЦЕНКО!
Ваші роки — то Ваш скарб,
їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
і поваги досить.
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Гордимось ми Вами!
Доньки Ірина і Тетяна,
зяті Володимир та Анатолій, онуки Віктор,
Дарина, Дмитро, Євгеній і Миколка

Щиро вітаємо з 75-річним ювілеєм
Григорія Прокоповича МЕЛЬНИЧУКА.
Летять літа,
мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже — 75.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Племінниця

Вишгород

Добру, чуйну, порядну і надійну людину, ветерана
праці, голову первинної організації ветеранів № 9, голову
ради волонтерів при Благодійному
фонді «Святої Ольги» Маргариту
Олександрівну ОЛАБІНУ сердечно вітаємо з ювілеєм!
Шановна імениннице! Нехай
щирість Ваших друзів зігріває
Ваше відкрите серце, додає сили,
а любов ближніх приносить радість.
Нехай Ваш невичерпний ентузіазм
завжди має достатнє поле діяльності, а віра у власні сили і міцне
здоров’я допомагають досягнути
нових звершень і висот!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
президент БФ «Святої Ольги» Володимир МАЛИШЕВ

28 квітня святкує свій ювілей мила, чудова жінка
Маргарита Олександрівна ОЛАБІНА.
Шановна Маргарито Олександрівно!
Нехай сьогодні кожне привітання
у серці Вашому залишить добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання
здоров’я, щастя на багато літ!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні.
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя.
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
і кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
здоров’я, миру, успіхів, надії.
Емма ОДИНОКІНА,
Світлана БРАГАРНИК, Людмила БОЛДИРЕВА

Робота з пр
проживанням у Sobi Club
(5 хв від Вишгорода):
покоївка, прачка, посудомийниця (7/7, 4000 грн/15 змін);
прибиральниця (7/7, 4500 грн/15 змін);
вантажник (7/7, 4000 грн/15 змін);
медсестра (7/7, 5000 грн/15 змін);
працівник на фудкорт (пт, сб, 300 грн/зміна);
кухар (7/7, 7500 грн/15 змін);
касир (3/3, або пт, сб, 500 грн/зміна);
офіціант, помічник офіціанта, бармен.
Деталі за тел: 0934911993, Олеся

Продам
інвалідний візок.
Тел: (093) 035-81-69

Ветерану праці, голові міської первинної організації ветеранів № 9,
голові комітету міської
ради ветеранів із культурно-масової роботи
Маргариті
Олександрівні
ОЛАБІНІЙ
сьогодні виповнюється 75 років.
Відтоді, як вона пішла
на заслужений відпочинок, активно включилася в громадську роботу
в організації ветеранів міста і користується заслуженим авторитетом серед колег. Постійно
бере участь у благодійній діяльності, з 2010
року на громадських засадах виконує доручення у БФ «Святої Ольги». Учасник і староста
хору «Ветеран Вишгорода».
Маргарита Олександрівна велику увагу приділяє вихованню підростаючого покоління – організовує зустрічі ветеранів із молоддю, туристичні поїздки з учнями місцями бойової слави.
За свою багаторічну наполегливу працю і
громадську діяльність відзначена численними
трудовими нагородами, зокрема, медалями
«За довголітню сумлінну працю», «За заслуги
перед містом» та інші.
Вишгородська рада ветеранів щиро вітає
Маргариту Олександрівну Олабіну зі славним
ювілеєм! Бажаємо їй міцного здоров’я, довгих,
щасливих років, успіхів у громадській роботі,
благополуччя і добра.
Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської ради ветеранів

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення пухо-перових ковдр.
Постільна білизна. Продаж наволочок.
Тел: 050 823 34 58, 097 614 56 47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);
вул. Б. Хмельницького, 2

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

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