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Знай наших!

ХХХІХ сесія Вишгородської міської ради

Розглянуто більше 70 питань
24 травня відбулася чергова ХХХІХ
сесія Вишгородської міської ради.
До порядку денного було внесено
більше 70 питань, абсолютна більшість
з яких стосувалася земельних відносин. Передусім, депутати внесли зміни
до Програми підтримки організацій ветеранів, інвалідів щодо оплати оренди
приміщень. Також було внесено зміни
до міського бюджету на поточний рік та
затверджено звіт бюджету за три місяці
2018 року.
У рамках підтримки інтелектуального
та культурного розвитку дітей депутати
передали безкоштовно книги до міських
шкіл, ліцею, районної бібліотеки. Було
затверджено й структуру виконавчих органів влади. На сесії прийняті звернення

до Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради щодо захисту інституції сім’ї в Україні та про запобігання
знищенню екстреної медичної допомоги,
збільшення оплати праці працівникам цієї
системи, збільшення медичної субвенції
Державного бюджету на 2018 рік.
У ході роботи сесії було затверджено
програму підтримки та стимулювання
створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Змінам підлягла і комплексна схема розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового чи іншого призначення
для провадження підприємницької діяльності. Були внесені зміни і до детального
плану території, що розташована по вул.
Шолуденка.

До відома населення
Щосуботи подовжено рух автобусного маршруту № 1 до кладовища,
що за «Каратом».
Час відправлення з кінцевої зупинки – вул. Київська – 8:50 та 11:40; від кладовища – 9:10 та 12:00.

«Коралі» заспівали у Бельгії
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Наприкінці квітня Вишгородський
міський хор «Коралі» взяв участь у
66-му Європейському молодіжному
музичному фестивалі у місті Неерпелт
(Бельгія). Поїздка стала можливою завдяки підтримці Вишгородського міського голови Олексія Момота та депутата Київської обласної ради Романа
Буковського.
Основна мета Фестивалю — єднання молодих людей із різних країн
через єдину мову, зрозумілу для всіх і
кожного, — Музику!
Серед 23-ох країн світу наші «Коралі»
отримали II Премію. Під час 15-хвилиного виступу вони виконали 13 українських
пісень та обов’язковий твір нідерландською мовою.
«Повна зала глядачів була у захваті

від виступу — нам довго аплодував зал
і вже згодом дівчат схвально вітали на
вулицях міста під час параду», — ділиться враженнями батько однієї з учасниць
хору — Костянтин.
«Журі дуже хвалили нас і надали цінні поради щодо подальшого розвитку
хору», — розповіла його сьогоднішній керівник Оксана Твердушко. Вона змінила
на цій посаді засновницю «Коралів» —
пані Лесю Потіцьку, яка керувала хором
понад 20 років була творчим натхненником, керівником і хормейстром. Пані Леся
надихнула своїх вихованців і на цьогорічну поїздку до Бельгії. І вони з гідністю реалізували цей останній в її житті великий
творчий задум. Леся Потіцька залишила
цей світ менше року тому, але хористи
завжди з вдячністю пам’ятатимуть її…
Радістю своєї перемоги «Коралі»
прийшли поділитися з міським головою
Олексієм Момотом (НА ФОТО).
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Юлія Тимошенко закликала Раду стати на захист українців
і припинити вакханалію з цінами на газ

Трохим ІВАНОВ, голова ВРОПП ВО «Батьківщина»
«Батьківщина» вимагає негайно створити у
Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію щодо
розслідування корупції НАК «Нафтогаз України».
Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила
під час виступу з трибуни у Верховній Раді.
«Ми закликаємо парламент негайно створити
ТСК: і з погляду недопустимості підвищення тарифів
на газ, і для того, щоб розібратися з мегакорупцією
в НАК «Нафтогаз». У нас є зареєстрований проект
постанови, підписаний усіма лідерами опозиційних
фракцій. Я прошу поставити на голосування і ухвалити!» – закликала вона.

Моє місто

Суспільство

2018 року

Політик обурена тим, що парламент фактично
усунувся від виконання своєї головної функції – бути
захисником інтересів людей та національних інтересів України.
Парламентарій поінформувала колег, що, згідно
з фінансовим планом НАК «Нафтогаз України», уже
влітку ціна на газ для населення може бути збільшена на понад 60 % і складатиме 11 тис. грн за тис.
куб. м.
Екс-прем’єр-міністр упевнена, що відбувається
масштабна корупційна газова афера, коли «Нафтогаз», який нічого не видобуває та не транспортує,
отримує надприбутки, натомість державна компанія
«Укртрансгаз» свідомо банкрутується, а «Укргазви-

Шануймо минуле для майбутнього

Галина ОРЛЕНКО,
небайдужа мешканка Вишгорода
Неповторність рідного Вишгорода
досліджена істориками, культурологами, оспівана піснями, прославлена у
поезіях та прозі.
У місті чимало зелених зон відпочинку для дітей та дорослих. Зручні лавочки під тінистими кленами на площі
Шевченка – улюблені місця відпочинку
вишгородців. Окрасою став зведений
на кошти громадськості та місцевої
влади пам’ятник Борису й Глібу — покровителям древнього та молодого
Вишгорода.
Шкода, що деяким мешканцям байдуже не тільки до природи міста (не
плюндрували б його краєвиди бетонни-

ми страховиськами), а й до збереження
пам’ятників на його території.
Неодноразово доводилося спостерігати дитячі забави безпосередньо на
пам’ятнику нашим святим. Ніхто з дорослих не зауважує, що негоже влаштовувати
веселі ігри перед ликом великомучеників,
танцювати перед історичними постатями.
Варто малолітнім дітям у дитсадках,
учням у школах та й часто-густо їхнім
батькам пояснювати: святотатство спустошує душу неповагою не тільки до увіковічених, а й до нинішніх героїв, творців
сьогодення.
Кожен із нас має берегти безцінні архітектурно-естетичні пам’ятки культури,
створені для нинішніх та прийдешніх поколінь. Адже хто не шанує минулого, той не
має майбутнього.

добування» вже 5 місяців поспіль поступово зменшує видобуток газу.
«Підняття ціни на газ для людей є просто знущанням. 40 млрд грн чистого прибутку отримав «Нафтогаз»! До того ж збиток «Укртрансгазу», який заробляє щорічно 3 млрд дол. від транзиту газу, становив
майже 1 млрд дол. США. Ви уявляєте, як поводяться
з власністю України?» – обурено констатувала Юлія
Тимошенко.
Вона переконана, що держкомпанія «Укртрансгаз» свідомо банкрутується та готується для передачі в управління «шахраям, які заводяться президентом та керівником «Нафтогазу» Коболєвим»:
«Це, по суті, тіньова приватизація «Укртрансгазу».

Науковці – за підтримку ініціативи І. Бурдака
Увіковічення світлої пам’яті вченого, лікаря-новатора, активного будівничого медичної справи в районі
– Вишгородського міського голови
Решетняка Віктора Олександровича
– справа честі і гідності місцевих органів влади і міської громади.
Він здійснив неоціненний внесок у
соціально-економічний розвиток нашого прекрасного міста. Створив хорошу
організаційно-управлінську базу для
ефективної, успішної роботи своїх послідовників.
Віктор Олександрович планомірно,
цілеспрямовано займався комплексним
розвитком Вишгорода як перспективного міста обласного значення.

Врятував багато земляків від тяжких
захворювань. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з великою
вдячністю згадують його активну участь
у наданні первинної медичної допомоги
постраждалим від радіаційного зараження.
Решетняк В.О. прославив українську медицину, беручи участь у миротворчих акціях за кордоном. Його радо
зустрічали і заслужено поважали в містах-побратимах, як на території України, так і за її межами.
Ми – за присвоєння імені Решетняка
Віктора Олександровича алеї у нашому
місті.
Члени Вишгородської
філії Асоціації вчених
за інноваційний розвиток України

Якщо з якихось причин роботодавець
не сплачує внески на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування за своїх
найманих працівників (причиною може
бути і виплата заробітної плати «в конвертах» без сплати страхових внесків,
і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати
страхових внесків), то періоди, за які не
сплачені внески, «випадають» із страхового стажу найманого працівника та не
включаються в заробіток для розрахунку
розміру пенсії.
Розмір мінімального страхового внеску з 01.01.2018 р. становить 819,06 грн
(3723 грн*22 %=819,06 грн). Якщо така
(або більша, з більшої суми заробітної
плати) сума внеску за місяць підприємством сплачена за кожного працюючого
в повному обсязі, то до страхового стажу
працівникам також зараховано повний
місяць.
Коли найманий працівник оформлений на неповну ставку із заробітною
платою менше мінімального розміру, роботодавець повинен сплатити внески з
мінімальної заробітної плати, відповідно,
страховий стаж такому працівнику зарахується в повному обсязі.
Спеціалістами Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України Київської області постійно здійснюється моніторинг та аналіз даних
щомісячної звітності страхувальників та
відомостей по застрахованих особах.
За результатами аналізу виявляються
страхувальники, які виплачують заробітну плату застрахованим особам менше

мінімального розміру, встановленого
законодавством, та які фактично недоплачують заробітну плату та єдиний соціальний внесок. Інформаційні відомості
по таких страхувальниках щомісячно
передаються контролюючим органам та
органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця.
Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному
соціальному внеску — за найманих осіб,
та фізична особа-підприємець у річній
звітності по єдиному соціальному внеску
— за себе. Наслідком допущення помилок у звітності є недостовірні відомості
у реєстрі застрахованих осіб, дані якого
використовуються для призначення пенсій та для інформування контролюючих
органів. Тому в разі виникнення питань
та з метою недопущення помилок роботодавцям варто при формуванні звітів
звертатись до фахівців управління Пенсійного фонду України.
Кожному працюючому необхідно,
хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї
заробітної плати та відрахування єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість
наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість
на одержання справедливо заробленої
пенсії.
Зареєструвавшись
користувачем
веб-порталу Пенсійного фонду України (адреса в Інтернеті portal.pfu.gov.ua),
можна переглядати виписки (стосовно
себе) із системи персоніфікованого обліку та постійно контролювати свого роботодавця, перевіряти розмір офіційної
заробітної плати, наявність позначки про
пільговий стаж, період загального страхового стажу. Щоб долучитися до користувачів веб-порталу електронних послуг,
необхідно лише звернутися до Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області
та отримати відповідний код доступу.

Точка зору

Пенсійний фонд інформує

Легалізація заробітної плати
Вишгородське об’єднане
управління ПФУ Київської області
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право
заробляти собі на життя працею та
отримувати за це винагороду у вигляді
заробітної плати, не нижчої від визначеної законом.
Мінімальна заробітна плата є
державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Законом України «Про державний
бюджет України на 2018 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з
1 січня 2018 року — 3723 грн, з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний
соціальний внесок. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути
нижчим за розмір мінімальної зарплати.
Підприємства, установи, організації
та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності – при виплаті заробітної
плати повинні дотримуватись чинного
законодавства, нести відповідальність за
навмисне ухилення від сплати податків і
порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.
Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на
їхню думку, витрат, видають працівникам
зарплату «в конвертах». Погодившись на
її одержання, громадяни України свідомо
обкрадають самі себе. Бо лише офіційно
оформлений найманий працівник може
відчувати себе соціально захищеним.
Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і
доти, поки вважає за потрібне. Працівник

не має жодних доказів на підтвердження
дійсного розміру своєї заробітної плати
та трудового стажу.
Працівник, який отримує зарплату «в
конверті», офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий
стаж, а відповідно:
— він не буде одержувати пенсію за
віком;
— його можуть звільнити в будь-який
час, без жодних компенсацій;
— у нього немає права на відпустку,
на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, права на охорону праці та на соціальне страхування.
Здебільшого проблемним питанням
щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб. Тобто підприємець,
частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує
доходи найманим працівникам, які не
обліковані в бухгалтерських документах,
а також використовує працю найманих
працівників, офіційно не зареєстрованих
як наймані особи.
Тому особам, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у
приватних підприємців, слід вимагати від
них укладання трудової угоди.
Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства, встановлена пряма
залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично
сплачені страхові внески до Пенсійного
фонду. Тобто, у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та
за які повністю сплачені страхові внески
із заробітної плати у сумі, не меншій мінімального страхового внеску. А низька
заробітна плата дає низький коефіцієнт
заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.

Наше місто

Вишгород
Соціальні мережі

ГЕРОЙ ДНЯ! І вечора))))

Ольга ФІЛЮК, Facebook, 12 травня 2018 р.
https://www.facebook.com/flelka
От Вам і подаруночок на День матері, шановні мої українські матусі! Ну, хоча б вишгородські!
Виявляється, те що гинуть через російську агресію щодня сини України — це, за словами цього
«шанованого» президента Асоціації вчених за інноваційний розвиток України, академіка, д. е. н.,
професора, письменника, поета, лауреата літературно-мистецької премії ім. І. Нечуя-Левицького,
почесного громадянина Вишгородського району
і м. Вишгорода — Івана Бурдака, цитую: «маніакальна лихоманка», а Ватутін — це, виявляється,
наш герой.

Депутатська трибуна

https://vyshgorod.in.ua/images/PDF%202018/19.pdf
Коментувати всю ганебну радянщину, якою на цілу
сторінку в місцевій газеті по повній НАГОДУВАВ (чого
б це???) читачів, думаю — певного віку і тих, хто «ностальгирует», автор, — просто огидно, але... Чого раптом така риторика? Чого раптом Козловський, Інтер, а
тепер ще і така «місцева совєцька пропаганда «прімірєнія с рузскими»?
Все просто — від почуття — всепрощення, від чортової тієї «толерантності», від законів, які пачками НЕ
ПРАЦЮЮТЬ! І Україну — вже святе не ПОВАЖАТИ.
Вони — не бояться. Їм за всю цю пропаганду — ні
чорта не буде! Під час війни! Під час того, як Україну
обрізала «БРАТНЯ РОсія» і продовжує калічити наш
народ, ці «акадєміки» — живучи тут — продовжують

Наші і не наші герої

Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської
міської ради,
голова фракції
ВО «Свобода»,
голова районної організації
ВО «Свобода»
«Роздуми на теми дня»
Івана Бурдака, що «оживили» третю сторінку №
19’2018 газети «Вишгород»,
викликали гостру реакцію у
соціальних мережах.
Не можу оминути увагою цей «опус» видатного
вченого і я. Тим більше, що автора «Роздумів» дуже
вразив «Звіт фракції Всеукраїнського об’єднання
«Свобода» у Вишгородській міській раді про роботу депутатів фракції у 2017 році. І він поділився
своєю думкою з вишгородцями.
Мене, так само, як і багатьох інших, теж вразила…
наочна заангажованість «Точки зору». Почнімо з того,
що почерк деяких абзаців «Роздумів» почесного громадянина міста і району нагадує маніру «сєкрєтного
сотрудніка» газети «Вишгород».
Чому «сєксота»? Десь із місяць тому такий собі Іван
Шкільний, начебто мешканець Вишгорода, спаплюжив
найгіршими словами громадянську позицію міських
депутатів — противників хаотичної забудови Вишгорода. На мій запит про координати «Івана Шкільного»,
з яким хотілося поспілкуватися особисто, я отримала
«відповідь»: ви ж, мовляв, задушите в обіймах цього
«принципового» громадянина, тому краще вам і не зустрічатися.
І от на сторінках комунального видання, що існує на
наші з вами спільні кошти, шановні вишгородці, — іще
один «Хома з конопель», даруйте — з високих наукових кіл.
Що ж зачепило за живе почесного громадянина нашого міста? Комунальне господарство, освіта, медицина, проблеми на округах?.. А може, катастрофічний
стан загальноміських і внутрішньобудинкових мереж
комунального житлового фонду, незаконні перевізники і транспортний колапс у години «пік», кричуща ситуація з нестачею місць у школах і дитсадках міста?.. Чи
д. е. н. обурили брудні схеми, коли — замість виставлення на аукціон, який принесе значні кошти в міський
бюджет, — виділяються земельні ділянки «зручним»
пільговикам, які продають їх «своїм» забудовникам під
хмарочоси, що спаплюжили центр і добивають зелені
околиці міста?.. Врешті — нахабна легалізація незаконних багатоповерхових забудов, а заодно — десятків гектарів детальних планів? (Бо ж як можна приймати детальні плани (кварталів міста), якщо термін
попереднього Генплану міста вже вичерпано, а новий
як слід не узгоджено?)…
Або, дай Боже, увагу багаторічного працівника лісопромислових підприємств привернуло ініційоване
фракцією «Свободи» звернення «Асоціації деревообробників Київщини» щодо збереження лісового фонду країни?..
Ні, шановні вишгородці, ви не вгадали. Івану Бурдаку запекли ідеологічні мозолі.
Треба віддати належне його активній громадянській позиції. Іван Григорович — людина справедлива
й прискіплива. Пам’ятаю: коли поруч із будинком, де
він мешкає, почали зводити багатоповерхівку, в якій
багато хто з вишгородців отримав доступне житло, шановний академік очолив пікети, аби не дозволити (цитую) «будівництво, що загрожує вже існуючій будівлі».
Тож від науковця, людини з довгим трудовим жит-

тям і досвідом роботи на керівних посадах, від знаного
економіста та науковця варто було чекати серйозної
аналітики щодо кризової ситуації, до якої призвела хаотична несанкціонована забудова багатоповерхівками
земель ГЕС і ГАЕС, рекреаційних, сільськогосподарських ділянок. Або принаймні розраховувати на слушні
поради фахівця: що робити із вищезазначеними проблемами, як вийти із замкненого кола міських проблем
сьогоднішніх і не створити проблеми завтрашні, аби не
полишити їх на наших нащадків.
Але вищезазначені гострі теми, як виявилося,
І. Бурдака не зачіпають, йому болять «пам’ятники
епохи».
У своїх «Роздумах» він дає приклади із власного
довгого, гідного поваги життя, взиває до Всевишнього
та, цитуючи творчого колегу Олександра Дробаху, навіть як взірець наводить ставлення США до національних героїв.
Хочу нагадати шановному авторові «Точки зору»,
що саме західні друзі України наполягають на очищенні нашої держави від радянського минулого. А також
наголосити, що Радянського Союзу майже три десятиліття вже немає, натомість є закон України про декомунізацію, який належить виконувати, як і решту інших:
узявши найкраще із минулого, відмовитися від усього,
що заважає будувати нову державу, нові перспективи.
І визначення героїв українських (теперішніх), а не
радянських (колишньої неоднозначної епохи в історії
України) — то не дрібниця. Розберімося — чому.
Високого Господнього благословіння під час Громадянської війни, колективізації та сталінських репресій
комуністи і комсомольці не просили, вони були затятими атеїстами, войовничими безбожниками, що розбивали храми або знімали хрести і влаштовували в
обідраних сакральних приміщеннях склади (згадайте,
скільки років росла береза на закинутій церкві у Нових Петрівцях, доки там не відкрили діораму «Битва за
Київ у 1943 році. Лютізький плацдарм»). До слова: в
Музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» є й експозиція, присвячена нашим-землякам — волонтерам
і бійцям АТО, котрі обстоюють на Сході незалежність
України від радянщини у її найгірших проявах.
З приводу пам’ятників і назв вулиць — запитайте у
вишгородців, що то за скульптура на вул. Набережній,
перед поворотом на вул. Н. Шолуденка? Відповіді від
молоді не дочекаєтесь. А це ж Павка Корчагін — літературний герой, що уособлює-зображає будівничих
Київської ГЕС, а головне — ідею жертовної праці на
межі можливостей. Але куди веде вузькоколійка у Боярці сьогодні? У нікуди. І це символ для Київської ГЕС,
стратегічного об’єкту державної енергетичної системи
України? То вже радше було б поставити інший символ, а саме — пам’ятник В’ячеславу Чорноволу, який
працював на будівництві Київської ГЕС і вже тоді, у
1960-ті обстоював ідею української державності.
Згадую, як не один рік поспіль старенький вишгородець із вул. Ватутіна у гіркі роковини сумних дат
біля хреста «Жертвам Голодоморів» на Горі ділився
спогадами: про колгосп, у який вишгородців заганяли,
про голодні часи, про «чорну піхоту», що тілами своїми
загатила Дніпро під час переправи восени 1943 року,
коли радянська армія звільняла Вишгород від німців.
Так от, на його, моє та більшості громадян України
переконання: називати вулиці та ставити пам’ятники
треба не генералам, які гнали солдат вперед, — у пекло артилерійських обстрілів, а сільським хлопцям.
Вони без зброї, у батьківських піджаках (їх так і називали «чорнопіджачники»), тисячами гинули, перепливаючи Дніпро на колодах, плотах, плащ-палатках, набитих сіном, під перехресним вогнем: спереду, «в лоб»,
била німецькі гармати, ззаду, «в спину», — радянські

26 травня

2018 року

3

не боячись нести всю цю гидоту.
Свобода слова? Що ще? То може — в братню Росію??? Там Путін вам чітко пояснить, в якому місці
він бачить всю вашу свободу слова, права людини, а
особливо розповість, як він поважає «ВСІ БРАТНІ НАРОДИ».
Це моя особиста думка і особиста сторінка. І я маю
право висловлювати думку ту, яку висловлюю. Але
тепер я точно знаю, що справа честі: ДАТИ ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА ВИШГОРОДА — НАДІЇ РОМАНІВ! Сподіваюсь, пан Бурдак як видатний вчений — в
курсі, хто це?
...
Прошу побратимів прочитати цю совєцьку пропаганду в газеті «Вишгород». А в Інститут національної
пам’яті — до пана В’ятровича — тепер вже не писатиму
листи, а поїду з номером газети. Потрібно прочитати
серію лекцій вишгородцям, і про Ватутіна також.

кулемети «заградотрядів», аби штрафні батальйони не
повернули назад. «Зрадників», які пережили підлітками два страшних роки в окупації, заганяли у штрафбати, де їхні життя не рахували. Подивіться радянську
статистику: із солдат 1924 року народження в живих
залишилося три (!!!) відсотки, і більшість — українці.
Шановний академік і поет І. Бурдак наголошує на
дружбі країн і народів і вдається до історичних розвідок. А хто проти дружби і взаємовигідного партнерства, скажіть? (Саме взаємовигідного, наголошую.) З
приводу ж історичної правди, то в кожної країни, нації,
народу вона своя…
В Інтернеті можна віднайти приховані раніше документи і матеріали, тож уважним читачам не треба нагадувати, що князівство Володимирське у давні часи було
частиною Київської Русі, чи то пак — Русі, бо поважні
історики саме так називають святу землю, на якій ми з
вами живемо, шановні вишгородці, і яка дала початок
великій державі та православному християнству. Для
глухих і сліпих — не варто вкотре змальовувати імперські замахи великодержавної країни, що поглинала
землі різних народів та безсовісно присвоювала їхню
культуру й оголошувала її своєю: Русь, справжню Русь
називали Малоросією, українців — хохлами, комплекс
меншовартості в українців насаджувався десятиліттями і століттями.
Врешті — де І. Бурдак вичитав про «знищення обелісків Бєлгорода й Суздаля» на Алеї міст-побратимів
Вишгорода? Враховуючи нинішні реалії та ухвалене
Вишгородською міською радою рішення про припинення договорів про дружбу і співпрацю із російськими
містами, фракція ВО «Свобода» виступила із пропозицією де-мон-ту-ва-ти ці пам’ятні знаки (та, вважаю,
зберегти до інших часів, коли побратимство набуде
нового формату і змісту — ми ж співпрацюємо із містами Німеччини після того, як Україна десятиліттями
загоювала рани Другої світової війни!).
Так само не гоже маніпулювати іменем Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, який, маючи міський бюджет у 10-15 разів менший за сьогоднішній, стільки зробив для Вишгорода! В нас із Віктором
Олександровичем були неодноразові гарячі робочі
дискусії, та саме я від імені фракції ВО «Свобода» у
Вишгородській міській раді виступила ініціатором увічнення його імені у назві Алеї міст-побратимів.
Сумно й огидно, що ім’я поважної в місті і районі
людини — Івана Григоровича Бурдака — та інших шановних вишгородців використовують у своїх цілях нечистоплотні ділки від «влади», натискаючи на больові
точки старшого покоління — спогади про молодість,
яку ми всі, безумовно, поважаємо і з якої намагаємось
узяти все найкраще у наше життя.
Та сьогодні українцям час обирати: з ким ти — із
минулим чи із майбутнім. І які вони, твої герої, — символи сталінської епохи чи провісники незалежної, процвітаючої та самодостатньої держави Україна?

2 червня о 14:00
у приміщенні
адмінбудинку (мала зала)
відбудуться установчі
збори учасників АТО
міста Вишгорода.
Чекаємо всіх охочих.
Оргкомітет
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Вишгород
Патріотична ліра

На ратному полі

Пам’яті національних героїв України
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар міської ради
«Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива, як їх почує…»
22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. З
цієї нагоди з ініціативи Вишгородського
районного об’єднання «Просвіта» імені Тараса Шевченка та безпосередньо

Роздуми на тему

його голови – українського письменника, почесного громадянина м. Вишгорода Олександра Дробахи в місті відбувся
захід, присвячений пам›яті національних
героїв України.
Біля пам›ятника молодому Шевченку
лунали вірші Кобзаря та вірші наших щирих поетес Ольги Дяченко та Олени Роговенко, була презентована книга місцевої
письменниці Таїни Братченко «Правда і
міфи про Кобзаря», а Володимир Левадний познайомив присутніх зі своїми робо-

тами – численними портретами Тараса
Шевченка.
Ми ще раз пересвідчились, що його
поезії – невичерпне джерело мудрості.
Написані понад століття тому – вони актуальні й досі.
Представники влади, громадських організацій, небайдужі мешканці поклали
квіти до пам’ятника Великому Кобзареві. На заході були і діти, і люди поважного
віку, що свідчить про культурний зв’язок
поколінь, котрі об’єднав Великий Кобзар.

Тільки-но затихли баталії Євробачення
-2018 і диктори коментували виступи учасників грандіозного шоу. Те, що почула,
мене шокувало. Я бачила виступи і терпляче очікувала результату голосування. Наш Костя виступив
гідно. Можна закинути йому про юначий максималізм – обіцяв привезти перемогу! Вони ще будуть попереду, хоча часто
лаврові вінки слави надто обтяжують чоло і встеляють шлях
до зірок тернами.
Та мова не про це. Дикторка з пієтетом відзначила виступ
переможниці з Ізраїлю, який їй більше сподобався, ніж пісня і
її подача Меловіном. Хто редагував цей текст, чи ми оплачуємо покірно словесний плювок у наш борщ?
Кожний має право на власну думку, але порівнювати клоунаду і мистецтво та нав’язувати мільйонному слухачу – це вже
зверх нахабства. Те, що несмак і пісеньки-одноденки звучать
повсякчас з ефіру, спрямовані на виховання манкуртів, перекотиполя, та й ця ягідка доповнила гіркоту нашого буття.
Мимоволі згадалося маєво триколору в очікуванні річки
благодаті з кисільними берегами. Дочекалися! То коли ж ми
навчимося шанувати й пропагувати своє, святе, за яке віддали й віддають найдорожче — життя – вірні сини й дочки знедоленої України?!
Не посипати голову попелом та повторювати, як мантру:
— Маємо те, що маємо. А віником-деркачем та мітлою вигрібати сміття з хати, двору, з душі й серця намул чужого, облудного й продажного в пісні, слові, повсякденні.
Хто нас пошанує, якщо не шануємо самі себе? Тому й заявляють «добрі» сусіди, що українська мова – це зіпсована
російська, а деякі поляки добавили й свої п’ять копійок, що
наш родовід – із їхнього кореня, зокрема й слово.
То є ми, чи немає нас, українці?! Бо України ж іншої нема!

Якби ж ми вчились...

Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин Вишгорода
Сірий день, сумно дощ зависає на шибці... Чомусь згадалося хрестоматійне, де завжди природа ототожнювала
стан душі героя.
Отож мимоволі повторила оте недолуге: — Сумно, аж
за край! Надто сіро було надворі і в душі автора цих вистражданих рядків. Певно, й у виконавиці цієї пісні. А так
хочеться весняний цвіт впустити в серце, відчути сонячні
пестощі на лиці і тепло в долонях…
Не включаю телевізор, де стільки негативу та випробувань
для психіки нормальної людини, що свідомо хочеться заховатися в мушлю від зомбування вишколених кашпіровських.
До слова, деякі його піддослідні досі не можуть знайти себе і
стати знову хомо сапієнс (людиною розумною). На жаль, послідовники психологічних експериментів гідно продовжують
втілювати в життя уроки маніпулювання людською психікою.
Високооплачувана технологія одурманення нам уже повернулася озвірілим лицем і смертельними обіймами ще недавно
найріднішого з рідних «старшого брата».
Повсякчасна брехня і нагнітання розбрату між споживачами отруйної кухні маніпуляторів системно і цілеспрямовано
нівелюють основні життєві цінності – мир, злагоду, добробут.
Декому золоті тельці засліпили очі і витруїли із душі все святе.
Та чи було воно там?
Споглядаючи сірий пейзаж за вікном, сподівалася по радіо
почути оптимістичний прогноз сонячного майбуття. Та тільки
розчаровано вигукнула: — Оце тобі, Химко, й храм!..

Стежками рідного краю

Ветерани у Межигір’ї

Любов ЮРЧЕНКО, берегиня козацтва
Нещодавно ветерани Вишгорода побували на екскурсії в «Українському Ієрусалимі» — Національному парку
«Межигір’я».
Нас привітно зустрів екскурсовод Геннадій Ніколаєнко, який
ознайомив з історією Києво-Межигірського Спасо-Преображенського козацького монастиря — одного із найважливіших духовних місць в Україні. Від часів князівської Русі та Козацької
держави, через творчість Тараса Шевченка та унікальність Межи-

гірської фаянсової фабрики Межигір’я об’єднувало нашу державу, церкву і культуру. Перебуваючи тут, Тарас Шевченко писав:
«Якщо і є де рай на землі, то це — у Межигір’ї». Нині це місце виглядає не гірше за славнозвісні «Софіївку» та «Олександрію».
Коли ми увійшли на територію, трохи були шоковані від
масштабів побаченого і краси. Око милують доглянуті газони,
клумби з прекрасними рослинами, квітучі кущі, чисті ставки з
фонтанами і маленькими оазами з різними композиціями, містками, водоспадами, скульптурами та багато іншого. Краса небачена! І дня буде мало все подивитись.
Екскурсовод-водій, який возив нас на електрокарі, розповів
найцікавіші факти з історії північної місцевості Києва, про місце
поховання українських гетьманів, 688 душ духовенства та 1 500
козаків і мирян. У капличці, що поруч була, ми помолилися і поставили свічки за упокій і здравіє.
Кожен нині може побувати у Межигір’ї, побачити кожний
його куточок. Маємо пишатися своєю історією, красою свого
краю і зрозуміти, що нам, сьогоднішнім і прийдешнім поколінням, випала свята місця — відродити славу Межигір’я і всієї
України.
Ветерани у захваті від прогулянки і заряджені позитивними
емоціями. Ми ще довго будемо згадувати побачене.
Щиро вдячні голові Благодійного фонду Роману Буковському за наданий транспорт для екскурсії.

(Балада)
Іван БУРДАК
Світило пече до безтями
І стогне від спеки земля.
Шахтарськими горе-полями
Гарцює військова броня.
Затоптане поле пшениці
Прощалося з мирним життям.
Вже колос не просить водиці, —
Не вірить безжальним вітрам.
Солдат помирав серед поля,
Стікаючи кров’ю від ран.
Звивавсь від нестерпного болю,
В очах — передсмертний туман.
А кров поливала пшеницю,
Яка не попала під танк.
Душа не хотіла змириться,
Що смерть підібралась отак.
Жорстоко, криваво, жагуче
Осколки косили солдат.
Команду тверду і рішучу
Віддав нездоланний комбат:
— Не треба боятись.. До бою!
Не будем на полі лежать!
Вперед, сміливіше.. За мною,
Вітчизну свою захищать!..
Ніхто не піднявсь, бо вмирали
Під сонцем шаленим вони.
У Бога спасіння благали
Вкраїни нещасні сини.
Мелькнула у пам’яті Умань,
Освіту де воїн здобув.
Механіком в рідний свій Чубань
З єдиним коханням відбув.
У віці Христа він закінчить
Своє миролюбне життя.
Тепер його жде потойбічне,
Дароване Богом буття.
Просили дружина, матуся
Себе на війні берегти.
Благали: «Живим щоб вернувся,
Не спалюй додому мости..
Щоб батечко твій на тім світі
Так скоро тебе не чекав,
Щоб поряд завжди були діти
І більше ти їх не лишав…»
Раптово почув десь у небі
Як жайворон дзвінко співав.
— Мене покидати не треба, До птаха солдат прошептав.
Нараз стрепенулося тіло,
Він стиснув запечені губи.
Щось рідне над полем злетіло, Співала дружинонька люба:
«Ой не світи, місяченьку,
Не світи нікому.
Тільки світи миленькому,
Як іде додому»…
Гіркі сльози котилися долу,
Із солоною кров’ю змішались.
Чом від нього ти, доленько-доле,
В полі браннім неждано сховалась?
Загорівся у пам’яті спогад:
Розцвітали волошки при житі,
Зачепився за квіточки погляд…
Зітхнув тихо: «Як хочеться жити»…
З кумом фермером лан оглядали,
Готувались серйозно до жнив.
Від сусіда комбайн зустрічали, Новий, імпортний, диво із див…
Потягнувсь в передсмертній потузі,
Пригорнув колосок до щоки.
Поряд мертві, вмираючі друзі,
Для яких зупинились роки.
Розтулились мертвіючи губи,
Ледве чутно солдат прошептав:
— Прощавайте, ріднесенькі, любі,
Я смертельний осколок дістав…
Там, у небі, затихла пташина,
Вже не чутно дзвіночка її.
Смерть забрала у матері сина
На своїй українській землі.
Президент, депутати, магнати!
Зупиніть смертоносну війну!
Годі трупи в траншеях ховати,
Генофонд пакувать у труну!
У крові і сльозах не втопіте
Гірку правду про горе людське!
Бо народ вже не може терпіти
Існування стражденне своє!
2015 р.

Вишгород
Міжнародне партнерство

Василь ГЛИТЕНКО
Другий рік поспіль Вишгородщина зустрічає українських ветеранівмиротворців і представників героїчного В’єтнаму, які відвідують знакові
для кожного українця місця. Цього
року урочиста зустріч розпочалася
у Меморіальному комплексі «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в столиці України
та продовжилась на святій вишго-
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Ветерани України і В’єтнаму — за мир в усьому світі
родській землі, щедро окропленій
кров’ю захисників і визволителів.
11 травня на площі Тараса Шевченка
у Вишгороді лунали урочисті піснеспіви,
а святі покровителі міста страстотерпці
Борис і Гліб позирали на чималу групу
смаглявих чоловіків у військовій формі і
тендітних жінок у яскравих сукнях.
Представники Посольства Соціалістичної Республіки В’єтнам (СРВ) на
чолі з Нгуєн Ань Туаном — Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні та Молдові, українські миротворці,
ветерани війни у В’єтнамі разом із
вишгородською громадськістю відзначили річницю Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні, річницю встановлення дипломатичних стосунків між
Україною і СРВ та річницю створення
Асоціації ветеранів В’єтнаму в Україні.
Оплесками зустріли вишгородці виступи в’єтнамських друзів українською мовою, а Гімн України гості нашого міста
співали так само щиро, як і свій національний, приклавши руку до серця.
У В’єтнамі тривалий час працювали
радянські спеціалісти (зокрема — й із
Вишгорода), допомагали у праці й обороні під час війни зі США у 1964-1975
рр. Сталося так, що розгортали систему протиповітряної оборони в основно-

26 травня

му українці. Відтоді нашу і в›єтнамську
землі єднає щира дружба.
Гості — понад 70 в’єтнамських ветеранів, які прибули з Харкова, Одеси,
Києва, Черкас і Маріуполя, представники Посольства Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні та українські
ветерани-миротворці — ознайомилися
з історією нашого міста, поклали квіти
до Братської могили воїнів-визволителів (на вул. Шкільній) та невимушено
поспілкувалися під чудові виступи самодіяльних талантів — українських і

2018 року

в’єтнамських.
Ветерани-миротворці вручили Валерію Виговському пам’ятну відзнаку
та грамоту-подяку за багаторічну підтримку ветеранського руху й міжнародного партнерства та особистий вагомий
внесок в роботу щодо соціального захисту ветеранів, а Повноважний Посол
СРВ Нгуєн Ань Туан висловив сподівання на подальший розвиток дружніх
стосунків між Україною й В›єтнамом,
зокрема — на теренах ветеранських
рухів і патріотичного виховання.

Всеукраїнська Проща

Просимо миру
Влас. інф.
19-20 травня відбулась ХІІ Всеукраїнська Проща до
Вишгородської Богородиці. Її маршрут пролягав від
Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у
Києві до Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ у

Спортивна орбіта
Олександр КОЧЕТКОВ,
тренер з легкої атлетики
Вишгородської РК ДЮСШ
ФОТО – автор

14.05 – 16.05 ц. р. в м. Києві проходив чемпіонат столиці з легкої атлетики серед учнів трьох вікових категорій (2001-2002 р. н., 2003-2004 р. н.,
2005-2006 р. н.). Ці змагання вже дав-

Вишгороді.
Паломники прибули із Києва, Тернополя, Одеси,
Львова, Харкова, Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Чернігова, Вінниці, Бердичева, Ужгорода та інших
міст України.
У підготовці прощі та вечірній програмі (виступ семіна-

рійного гурту «МетаНоя», вистава молоді з Житомира та
молитва Тезе) активну участь взяли молодіжні спільноти.
Владики Василь Тучапець, Екзарх Харківський,
Владика Михаїл Бубній, Екзарх Одеський та духовенство УГКЦ закликали прочан просити у Богородиці
миру для України.

Наші легкоатлети – на чемпіонаті столиці
но переросли рівень міста, бо в них
беруть участь і команди з області.
Команда Вишгородської РК ДЮСШ
теж взяла участь і показала непогані
результати: наші хлопці та дівчата виступили у фіналах з бігу на 100 м (Антон
Зароднюк), на 110 м з/б (Андрій Пущинський та Максим Фоменко), з бігу на 60
м з/б (Аркадій Надаєнко, посів третє місце, та Марія Мельник), тобто, вони уві-

йшли у шістку сильніших.
Андрій Шостак став чемпіоном зі
стрибків у довжину (6 м 43 см) та посів
друге місце у стрибках у висоту (під час
розминки отримав травму, тому не перший), Максим Майоров виборов друге
місце у стрибках у висоту, Данило Романов посів третю сходинку у стрибках у
довжину та у висоту, Данило Левченко –
четверту у стрибках у довжину. Всі наші

атлети доклали максимум зусиль, а
тому на загальному тлі виглядали доволі гідно (а якби були ще умови для тренувань – сектори для стрибків у довжину
та метань – переможців та призерів було
би більше).
Велика подяка директору ДЮСШ
Миколі Королю за небайдужість, підтримку та допомогу, а нашим легкоатлетам – успіхів у подальших стартах.
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П О Н Е ДІ ЛО К , 2 8 Т Р А ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:20 Х/ф «Шанс на
кохання»
10:00 Т/с «Дiвчина з
персиками»
13:50 Т/с «Горизонти
кохання»
17:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19:30, 05:35 ТСН
20:15 Х/ф «Швидкiсть»
22:30 Х/ф «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
09:15 «ДжеДАI.
Дайджест»
11:15 «Загублений свiт»
15:15 Х/ф «Втеча»
17:15 Х/ф «Самоволка»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса-2»
20:25, 22:00 Т/с «Касл»
23:40 Х/ф «Поцiлунок
дракона»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
03:00 Новини
09:35 Х/ф «Святий
Августин»
11:20 Телепродаж
11:40 М/ф «Пiсня моря»
13:20 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй»
16:35 Д/ц «Неповторна
природа»
17:05 Концертна
програма Арсена
Мiрзояна
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Розважальна
програма з М. Щуром
19:40 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:30 Т/с «Iспанська
легенда»
23:10 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
00:10 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Подiї тижня з О.
Панютою
07:00 Зiрковий шлях
08:45 Т/с «Каблучка з

бiрюзою»
12:20, 15:20 Т/с
«Дружина за обмiном»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:30, 19:40 Т/с «Пiвкроку
до сiм’ї»
21:00 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
23:00 Х/ф «Казка казок»
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 «Територiя
позитиву»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Банда

Тигрокачка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 21:00 Т/с «Догори
дригом»
14:00, 03:20 Вiталька
15:30 Х/ф «Бiблiотекар: У
пошуках списа»
17:15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Т/с «Якось у казцi»
СТБ
7:15 Все буде добре!
08:40 Все буде смачно!
09:40 Свiтами за
скарбами
11:45 Х/ф «Вам i не
снилося»
13:30 Битва екстрасенсiв
15:55 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Слiдство

ведуть екстрасенси
23:35 Один за всiх
НТН
6:45 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Т/с «Банкiршi»
16:50 Х/ф «Танцюрист
диско»
19:30, 00:45 Т/с
«Альпiйський патруль»
22:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:59 Kids Time
06:40 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:00 М/ф «Планета
скарбiв»
09:50 Т/с «Бiблiотекарi»
13:10 Х/ф «Дорожна
пригода»
15:00 Х/ф «Дорожна
пригода 2»
17:00 Х/ф «Надто крута
для тебе»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:30 Таємний агент.

Пост-шоу
00:00 Х/ф «Старе
загартування»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Брама часу
10:10, 18:30 У пошуках
iстини
11:00 Бойовi сили
12:30 Таємницi Хреста
14:30 Секретнi територiї
15:30 Природа
сьогодення
17:30 Рiчковi монстри
21:00 Боїнг 747:
революцiя
23:00 Мегаяхти
23:50 Шалена подорож
ТРК «КИїВ»
7:10 Х/ф «Там, де тече
рiка»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Euroshow М.
Поплавського»
16:00 «Українська душа
М. Поплавського»

16:30 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
18:05 «Концерт «Шлягер
року»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Принц i я:
королiвське весiлля»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:20 Х/ф «Розкiшне
життя»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
22:50 Х/ф «Кохання з
перешкодами»
00:50 Х/ф «Татусi без

шкiдливих звичок»
ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00 «Готуємо разом»
08:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
10:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
11:50, 12:25 Х/ф «Два
Iвани»
12:00, 17:40 Новини
16:10 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Лiнiя свiтла»
00:50 Х/ф «Блеф»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:40, 13:10 Х/ф «Снiгова
королева»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»

16:25 Х/ф «Iноземець»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:10 Т/с «Пес-2»
22:10 Т/с «Копи на
роботi»
23:10 Х/ф «Святий»
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, 00:00Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
09:25, 17:45 Час
громади
10:10 Час. Пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
11:10, 12:30, 13:15, 15:30,
16:10 Iнформ. день
14:10 КЕНДЗЬОР
17:10, 18:30, 19:20
Iнформ. вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост
23:40 Агрокраїна

В IВ Т О Р О К , 2 9 Т Р А ВНЯ 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, 00:10 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:55, 15:15 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:25 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
00:20 Х/ф «Небезпечнi
сни»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:25 «Загублений
свiт»
12:55, 23:40 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
15:40 Х/ф «Iнферно»

19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса-2»
20:25, 22:00 Т/с «Касл»
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!
11:10 Д/ц «Столика
Японiя»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 03:45 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
19:00 Перший на селi
19:25 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 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
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
17:10 Т/с «Жiночий лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Бестселер за
коханням»
23:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
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 «Територiя
позитиву»

19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Нове вбрання
короля»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00, 21:00 Т/с «Догори
дригом»
14:00 Вiталька
16:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Т/с «Якось у казцi»
СТБ
6:55 Все буде добре!
08:20 Все буде смачно!
10:20 МастерШеф
12:50 Хата на тата
15:55 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 ЕксперименТИ
22:40 Давай поговоримо
про секс
00:35 Один за всiх
НТН
6:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:00 Х/ф «Нiчний
патруль»
08:55 Х/ф «Зупинився
потяг»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:59 Kids Time
08:00 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:40 Т/с «Пiдступнi
покоївки»

16:40, 19:00 Заробiтчани
21:00 Аферисти в
мережах
22:10 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30 Акули Фiджi
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Легендарнi замки
України
12:20 Жертви краси
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
16:50 Вiйна хижакiв
17:50 Секретнi територiї
18:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Життя з
левами»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 01:35 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «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»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Лiнiя свiтла»
12:35 Т/с «Друге життя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 04:30 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 17:35, 21:25 Т/с
«Пес-2»
12:10, 13:20 Х/ф

«Секретнi агенти»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 «На трьох»
16:35, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
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
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Велика полiтика
10:55 Погода
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 Полiграф

СЕ РЕДА , 3 0 ТР А ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:15 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:10, 15:20 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20, 20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:25 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:20 Х/ф «Няньки»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
15:35 Х/ф «Гра на
виживання»
19:25 Т/с «Ментiвськi

вiйни. Одеса-2»
20:25, 22:00 Т/с «Касл»
23:40 Х/ф «Телефонна
будка»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
17:05 Вiйна i мир
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
20:30 Складна розмова
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 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
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
20:50 Х/ф «Справжнiй
дiд»
23:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
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 «Територiя

позитиву»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спiвоче
деревце»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 01:30 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с «Догори
дригом»
16:00 Країна У
17:00, 02:30 Панянкаселянка
18:00 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Т/с «Якось у казцi»
СТБ
6:45, 15:55 Все буде
добре!
08:05 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя»
10:15 Х/ф «Добiгти до

себе»
14:10 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
23:35 Один за всiх
НТН
6:30 Х/ф «Таємниця
Чингiзхана»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iдеальний
злочин»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:15 Т/с «Мелiса та

Джой»
11:50 Т/с «Пiдступнi
покоївки»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30 Невiдомi пiнгвiни
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Органи на експорт
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
16:50 Вiйна хижакiв
17:50 Секретнi територiї
18:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Життя з

левами»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00,
00:00 «СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20, 23:50
«Ситуацiя»
09:25, 23:20 «Київ
музика»
10:00 «Мультляндiя»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Лiнiя свiтла»
12:25 Т/с «Лiнiя свiтла».
Заключна серiя
12:35 Т/с «Друге життя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
00:30 Х/ф «Слiпий обрiй»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона

11:10, 17:40, 21:30 Т/с
«Пес-2»
12:10, 13:20 Х/ф «Святий»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 «На трьох»
16:40, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Ордер на
смерть»
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
07:30 Медекспертиза
08:15 Топ дня
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
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост

Ч Е ТВЕ Р , 3 1 ТР А ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:10, 15:20 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20, 20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:25 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:20 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:25 «Загублений
свiт»
13:00, 02:35 «Облом.UA.»
15:50 Х/ф «Телефонна
будка»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса-2»
20:25 Т/с «Касл-2»

22:00 Т/с «Касл»
23:40 Х/ф «Фабрика
футбольних хулiганiв»
UA:ПЕРШИЙ
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
11:00 Д/ц «Столика
Японiя»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 До справи
15:20 М/с «Гон»
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
20:50 Футбол.
Товариський матч
Україна - Марокко
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
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 «Територiя

позитиву»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Рапунцель»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с «Догори
дригом»
14:00 Вiталька
16:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Т/с «Якось у казцi»
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:15, 15:55 Все буде
добре!
08:40 Все буде смачно!

09:40 Х/ф «Крапля свiтла»
13:25 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Я соромлюсь
свого тiла
23:00 Я соромлюсь свого
тiла
00:00 Один за всiх
НТН
6:45 Х/ф «Заручниця»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Роби - раз!»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:59 Kids Time

08:00 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:40 Т/с «Пiдступнi
покоївки»
16:50, 19:00, 22:00 Хто
зверху
21:00 Аферисти в
мережах
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30 Вiйна хижакiв
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Прокляття
скiфських курганiв
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
18:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Життя з
левами»
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, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
12:50 Т/с «Друге життя»
Заключна серiя
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Х/ф «Вона»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:40, 21:30 Т/с

«Пес-2»
12:05, 13:20 Х/ф «Ордер
на смерть»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 «На трьох»
16:40, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:45 Х/ф «Голiвудськi
копи»
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, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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
Iнформацiйний день
18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 Iсторична година
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:40, 12:20, 12:40
«Одруження наослiп»
14:15, 15:25 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 Вiдеобiмба
15:10 Х/ф «Закон
доблестi»
19:25 Х/ф «За лiнiєю
вогню»

21:00 Х/ф «Слiд смертi»
22:45 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
12:00 Енеїда
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:15 М/с «Гон»
16:50 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Сильна доля
22:55 Д/ц «Гордiсть свiту»
23:20 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
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, 05:30 Зiрковий
шлях
11:30, 04:40 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Пiвкроку
до сiм’ї»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Протистояння»
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 «Територiя

позитиву»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
сноуборду»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 01:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Т/с «Догори
дригом»
16:00 Країна У
17:00, 02:30 Панянкаселянка
18:00 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Нiч у музеї»
23:00 Х/ф «Фейковi копи»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 Як вийти
замiж
23:15 Давай поговоримо
про секс
НТН
6:15 Х/ф «Зiрка шерифа»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Круглянський
мiст»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:10, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

СТБ
7:00 Х/ф «Добiгти до
себе»
10:55 Х/ф «Швидка
допомога»

НОВИЙ КАНАЛ
7:59 Kids Time
08:00 Т/с «Мелiса та
Джой»
12:00 Т/с «Пiдступнi

6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 М/ф «Принцеса
Лiллiфi та маленький
єдинорiг»
10:45 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
11:45 М/с «Панда КунгФу: Легенди крутостi»
12:15 Х/ф «Спiвоче
деревце»
13:30 Т/с «Догори
дригом»
16:30 Х/ф «Нiч у музеї»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Країна У
19:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Теорiя зради

Вiрастюк
23:15 Свiтами за
скарбами

покоївки»
17:00, 19:00, 22:00 Хто
зверху
21:00 Аферисти в
мережах
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Зворотнiй бiк
Мiсяця
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
16:50 Невiдомi пiнгвiни
17:50 Секретнi територiї
18:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Життя з
левами»
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.

Навколосвiтня подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
23:45 «Вiрю не Вiрю»
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 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
12:25 Т/с «Батькiвський
iнстинкт» Заключна серiя
12:50 Х/ф «Ключ без
права передачi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:45 Х/ф «Учитель року»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 17:40 Т/с «Пес-2»

12:05, 13:20 Х/ф
«Голiвудськi копи»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 «На трьох»
16:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
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
09:25, 17:45 Час
громади
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:20 Винна карта

С У Б ОТ А , 2 Ч Е Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Життя без обману»
11:20, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
12:20 Х/ф «Няньки»
14:10 «Лiга смiху 2018»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:50 «Цiлком таємно»
11:10 «Загублений свiт»
17:10 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
18:50 Х/ф «Земля, забута
часом»
20:20 Х/ф «Iмперiя акул»
22:05 Х/ф «Хижак»
00:05 «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
українською
11:05 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Довгий шлях»
14:20 Сильна доля
15:15 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»
16:15, 23:50 Д/ц
«Неповторна природа»
16:50 Т/с «Римська
Iмперiя»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:30 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Плем’я»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
11:00 Х/ф «Бестселер за

коханням»
13:00, 15:20 Т/с
«Протистояння»
17:40, 19:40 Т/с «Веселка
в небi»
22:10 Х/ф «Повiр, все
буде добре...»
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

СТБ
6:55 Караоке на Майданi
07:55, 19:00 Хата на тата
09:35 Все буде смачно!
11:30 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
14:25 Як вийти замiж
16:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:00 Вечiр з Н.
Гарiповою. Василь

НТН
7:05 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
08:50 Х/ф «Хазяїн тайги»
10:20 Х/ф «Пропажа
свiдка»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:30 «Склад злочину»
17:05 «Таємницi
радянського дефiциту»
18:05 «Пiвдня.
Нерадянський Союз»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Протистояння»
23:15 Х/ф «Екстрасенс 2: лабiринти розуму»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:30 Ревiзор. Крамницi
10:30 Таємний агент
12:00 Таємний агент.
Пост-шоу

13:40 М/ф «Маленький
вампiр»
15:10 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
17:10 М/ф «Робiнзон
Крузо. Дуже населений
острiв»
19:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
21:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
23:10 Х/ф «Сусiдка»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Брама часу
09:10, 18:30 У пошуках
iстини
11:00 Бойовi сили
12:30, 22:00 Древнiй
Єгипет
14:30 Природа
сьогодення
16:30, 00:00 Шалена
подорож
17:30 Рiчковi монстри
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки

мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт
«Українська пiсня року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 04:50 «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
17:55 Х/ф «Салма та
Салiм»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Поза грою»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:05 «Ух ти show 2»
11:35 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
13:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

22:45 Х/ф «Супер Майк»
ІНТЕР
6:50 «Мультфiльм»
07:20 «Чекай мене.
Україна»
08:50 Х/ф «Чотири нуль
на користь Тетянки»
10:40 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонено»
12:00 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
14:10 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
16:45 Т/с «25-та година»
20:00 «Подробицi»
20:45 «Великий бокс.
Роман Головащенко Кевiн Лерена»
22:00 Х/ф «Пазманський
диявол»
ICTV
9:30 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:35 Х/ф «Упiймай

шахрайку, якщо зможеш»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Паркер»
22:25 Х/ф «Мачо i ботан»
00:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
5 КАНАЛ
7:00, 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 Невигаданi iсторiї
07:50, 08:55, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Вiдкрита церква
13:35 Сучасний фермер
14:10 Машина часу
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Справжнiй детектив
23:40 Кордон держави

Н ЕД IЛЯ, 3 Ч Е Р В НЯ 2018 Р ОК У
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»
10:00, 11:00 «Свiт
навиворiт - 9»
12:00, 13:00, 13:55 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
14:40 Х/ф «Швидкiсть»
17:00 Х/ф «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00:30 «Аргумент кiно»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
09:10, 10:10 «ДжеДАI.
Дайджест»
12:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса-2»
15:40 Х/ф «Закон
доблестi»

17:40 Х/ф «12 раундiв»
19:35 Х/ф «Слiд смертi»
21:15 Х/ф «Крижанi
акули»
23:00 «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
09:35 Х/ф «Довгий шлях»
11:05 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
12:40 Енеїда
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
14:20 Фольк-music
15:30, 23:50 Д/ц
«Неповторна природа»
17:05 Т/с «Гранд готель»
20:05 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:35 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:45 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»
00:45 Д/ц «Спiльноти
тварин»

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Веселка в
небi»
12:50 Х/ф «Справжнiй
дiд»
15:00 Т/с «Коли
повертається минуле»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Футбол.
Товариський матч
Україна - Албанiя
23:00 Т/с «Матiр i мачуха»
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
«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
22:00 «Полiтична кухня»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/с «Панда КунгФу: Легенди крутостi»
12:15 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13:30 Т/с «Догори
дригом»
16:30, 20:30 Танька i
Володька
19:00, 20:00, 21:00
Країна У
19:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Х/ф «Фейковi копи»
00:00 Х/ф «Плем’я»
СТБ
7:30 Хата на тата
08:45 Все буде смачно!
09:45 Караоке на Майданi
10:45 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя»
13:00 ЕксперименТИ
14:55 Х/ф «Дiамантова

Вважати недійсним втрачений атестат про закінчення Лебедівської ЗОШ,
виданий в 2016 р. на ім’я Коваль Валентини Миколаївни

Паркомісця для фур, шаланд, міксерів,
самоскидів. Вишгород, вул. Ватутіна.
Оплата договірна. Тел: (068) 129-09-64
Вакансія продавця у магазин риболовних товарів.
ЗП — від 8000 грн. Графік обговорюється. Тел: (063) 371-55-17
Виробничому підприємству потрібні зварювальники
на напівавтомат на постійній основі. З/П – від 13 000 грн і більше.
Місце роботи: с. Новосілки.
Дзвонити в робочий час: (097) 683-92-79, Максим Сергійович

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
ТЕЛ: (04596) 5-27-25

рука»
17:00, 23:35 Я соромлюсь
свого тiла
19:00 Битва екстрасенсiв
21:20 Один за всiх
22:35 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:50 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:10 «Страх у твоєму
домi»
10:50 Х/ф «Сашка»
12:30 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
14:30 Х/ф «Екстрасенс 2: лабiринти розуму»
16:25 Х/ф «Скарби
стародавнього храму»
19:00 Х/ф
«Протистояння»
22:50 Х/ф «Зникнення»
00:35 Х/ф «Доберман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:20 М/ф «Маленький
вампiр»

09:00 Х/ф «Особливо
небезпечна»
11:00 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
13:00 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
14:50 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
16:50 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
18:50 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
21:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
23:10 Х/ф «Кохання та
iншi негаразди»
МЕГА
07:40 Брама часу
09:10, 18:30 У пошуках
iстини
11:00 Бойовi сили
12:30, 22:00 Древнiй
Єгипет
14:30 Природа
сьогодення
16:30, 00:00 Шалена
подорож
17:30 Рiчковi монстри

ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Україна М.
Поплавського»
15:35 «Смертельна
Австралiя»
16:10 «Концерт I.
Федишин «Цвiте калина»
18:05 Х/ф «Рiдна дитина»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Гордiсть»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Багатiй»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:05 «Ух ти show 2»
10:35 М/ф «Астерiкс

Велика автотранспортна компанія
запрошує на роботу:
водіїв категорії «С», «Е», З/П – від 9 730 грн - 13 730
та вище; автослюсарів, З/П – від 8 820 грн - 11 260
та вище.
Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних. Безкоштовний гуртожиток, спецодяг. З/П – двічі на місяць.
Тел: (099) 936-08-95

КП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
робітників комплексного прибирання
підсобних робітників
трактористів
водіїв категорії С
електромеханіків з обслуговування ліфтів
5,6 розряду.
Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), забезпечення спецодягом та матеріалами, офіційне працевлаштування.
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а.
тел. (04596) 54-885, 067-411-54-47

i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
12:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:30 Х/ф «Бабiй»
ІНТЕР
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 «Оскар»
14:00 Х/ф «Фантомас»
16:00, 20:30 Т/с «25-та
година»
20:00 «Подробицi»
22:05 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
00:15 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
ICTV
7:40 Т/с «Нiконов i Ко»
09:30 Т/с «Вiддiл 44»
12:20, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Упiймай

шахрайку, якщо зможеш»
16:20 Х/ф «Паркер»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Ефект колiбрi»
22:45 Х/ф «Мачо i
ботан-2»
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, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:30 Вiкно в Америку
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив
23:30 Про вiйсько

Пам’ятаємо
22 травня минуло 40
днів відтоді, як передчасно пішла в інший світ
голова правління житлово-будівельного кооперативу «Дружба-2» ЛЕБЕДЬ
Марина Вікторівна.
У нашій пам’яті вона
залишилась людиною чуйною, доброзичливою, небайдужою, енергійною, ерудованою, ініціативною, досвідченим керівником.
Ми щиро її поважали, допомагали в роботі, підтримували у вирішенні проблемних питань із удосконалення діяльності кооперативу.
Марина Вікторівна користувалась заслуженим
авторитетом у місцевих органах влади.
Світла пам’ять про чудову, щиру, мудру жінку,
дружину, маму, бабусю, вмілого організатора житлової справи Лебедь Марини Вікторівни назавжди
залишиться в наших серцях.
Колектив ЖБК «Дружба-2»
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26 травня

З ювілеєм!
Від щирого серця вітаємо з ювілеєм
методиста Вишгородського районного
відділу освіти
Антоніну Михайлівну ПАВЛЮК!
Зорить чудова Ваша дата.
Цей світлий день — Ваш ювілей!
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким кроком.
Хай доля повниться добром!
З повагою, колективи
тиви дошкільних закладів
м. Вишгорода та Вишгородського району

Увага: розшук!
Вишгородським ВП ГУНП
у Київській області встановлюється
місцезнаходження
громадянина Шишка Віктора
Володимировича 09.05.1994 р.
н., громадянина України, уродженця Київської області Вишгородського району, с. Нижча
Дубечня, який 13.04.2018 р.,
знаходячись на відпочинку поблизу с. Вища Дубечня, на річці Десна, зібрався та пішов від
компанії друзів у невідомому
напрямку та по теперішній час
не повернувся.
Його прикмети: вік 21-25
років, зріст 168-170 см, худорлявої тілобудови, очі — карі, волосся
темне, коротке, має татуювання на руці у вигляді «скорпіона», має
декілька шрамів на лобі з лівої сторони.
Був одягнений: курточка чорного кольору з оранжевими смужками на застібці, сірого кольору кросівки. спортивні сірі штани та
оранжева футболка.
Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просимо звертатися на лінію «102» або за
телефоном:
(04596) 2-20-65.

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

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

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

Мозаїка
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Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

З днем народження щиро ВІТАЄМО
любу донечку, турботливу маму і дружину
Олену Юріївну ШПАК!
Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.
Люблячі мама, чоловік, діти
28 травня святкує свій ювілей
Любов Володимирівна ЛИЗУН!
З цієї нагоди щиро ВІТАЄМО нашу дорогу
куму, чуйну, щиру і красиву душею жінку
і бажаємо:
Нехай у твоїм серці весна процвітає,
Нехай воно смутку ніколи не знає,
Хай Господь в усьому допомогає,
Матінка Божа на крилах тримає,
Ангел-охоронець від усього
А
лихого оберігає,
Нехай усе ладиться
і задумане збувається.
Будь щаслива!
Сім’я ЧЕРЧЕНКІВ

КУПЛЮ
1, 2-кімнатну квартиру
у Вишгороді, у господаря.
Тел: (067) 509-30-52
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Підприємство, розташоване в с. Лебедівка, у зв’язку з розширенням виробництва
запрошує на постійну роботу:
майстра цеху (наладчика);
оператора харчового обладнання
(механіка);
наладчика обладнання (механіка);
оператора котельної;
фасувальницю;
прибиральницю;
вантажника.
Звертайтесь за тел: (050) 353-23-33
чи відправляйте резюме на ел. адресу:
quality@bestalternativa.ua
Від м. «Героїв Дніпра» через м. Вишгород
та села Хотянівку, Новосілки, Дубечню
(зупинка «Ветлікарня»)
курсує розвозка підприємства

P.S.
У молитві просіть
не легкої ноші,
а міцних плечей

Вишгород
Від щирого серця ВІТАЄМО з ювілеєм
бібліотекаря Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Марину Валеріївну ГУРСЬКУ.
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей!
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким
егким кроком.
Хай доля повниться добром!
З повагою, колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Щиро ВІТАЄМО
з днем народження колегу
по ветеранській організації,
уважну, добросердечну,
щиру людину
Людмилу Пилипівну
БОЛДИРЕВУ!
Бажаємо світлої радості й сили,,
Щасливої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам
слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Друзі Емма
ОДИНОКІНА,
а ОДИНОКІНА
а БРАГАР
Світлана
БРАГАРНИК

Ліра

На зустрічі зі «світилами»
илами»
(експромт)
Ольга ДЯЧЕНКО
Чоловіки, здебільшого, у прозі,
То як із ними звірити думки?
То ми трясемось на трухлявім возі,і,
Покірні, недолюблені жінки.
Та половина — сильна, попереду,
В них — епохальні плани, висота.
Наварять для жінок гіркого меду,
Нехай від щастя в зорях політа.
ка,
Душа ж у жінки ніжна, наче скрипка,
Який її торкнеться віртуоз?
У жінки — віз, і коні стали дибки,
І на душі нерадісний прогноз.
В чоловіків — дерева із каміння,
Вершини недосяжні їхніх слів.
Жінки — услід зорю свою і тінню
Затулять мужніх від семи вітрів.
***
Минуле — прочитана книжка,
Творити б натхненно нове,
А те приплітається нишком,
В забуту сторінку пливе.
Де знову мости — переходи,
Зрадливої долі путі
Гіркотно в душі перебродять.
Й отак — від Різдва до куті.
Оце б відшукати чаклунку
Чи зілля Марусі Чурай.
В прощальнім весни поцілунку,
Марусю, «Про Гриця» співай.
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