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1 червня — Міжнародний день захисту дітей

Вишгород — місто дітей

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТОмить
Влас. інф.
25 травня Свято останнього дзвоника
зібрало школярів міста.
Учнів Вишгородської ЗОШ № 1 прийшла
привітати президент благодійного фонду
«Гіпократ» Ольга Решетняк, яка опікується
учнями інклюзивних класів.
Директор Олег Тимченко та його заступник з навчально-виховної роботи Тетяна
Солонікова вручили грамоти учням-переможцям районних і обласних олімпіад та
вчителям, які їх підготували.
Звучало багато теплих напутніх слів на
адресу випускників, котрих батьки традиційно провели під вишитими рушниками
на щасливу долю. Нині одинадцятий клас
випускає Софія Іванівна Карпінська (НА
ФОТО).
Пари кружляли в прощальнім вальсі, в
небо злітали повітряні кульки, хтось змахував сльозу. І все шкільне подвір’я потопало
у квітах. Як завжди, їх шанобливо дарували
не лише вчителям, а й педагогічним працівникам, які вже на заслуженому відпочинку,
але завжди бажані й почесні гості свята.

«Старожитності
Вишгородщини»

Щоразу, коли до Вишгорода приїздять іноземні делегації, найперше, що їм впадає в око, — це кількість наших дітей. Вони повсюди: на
дитячих майданчиках, на центральній площі, а скільки молодих мам із
колясками прогулюється! Іноземці
щиро заздрять і називають Вишгород містом дітей. І це справді так.
Тому дуже важливо, щоб ми, дорослі, доклали всіх зусиль заради
світлого майбутнього наших дітей.
Як ми їх виховаємо, наскільки дамо
знань, ласки, любові, настільки й
буде наповненим та щасливим майбутнє нашого міста і країни в цілому. Їм належить підхопити естафету батьків і розвивати місто за найвищими європейськими соціальними стандартами.
То ж нехай завжди посмішка освітлює дитячі обличчя від почуття
радості і доброти.
Безхмарного дитинства, юні вишгородці!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Форум істориків

Влас. інф.
31 травня відбулася ХХІV науковопрактична конференція «Старожитності Вишгородщини».
Як зазначила директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада
Литовченко, «Від предків нам дісталася
унікальна спадщина, народні традиції.
Ми це не тільки повинні вивчати і знати,
а й зберегти, популяризувати і передати
майбутнім поколінням».
У роботі конференції взяли участь
науковці, історики, музейники, археологи, які презентували свої дослідження.

Серед учасників було багато майбутніх
істориків-студентів Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Гості історичного форуму мали змогу
відвідати виставку «Вишгород на оригінальних картах ХVI-IXX століть» та ознайомитись із авторськими керамічними
виробами гончара Володимира Довганя, презентацією праць видавництва
«Мистецтво» до 85-річчя з початку його
діяльності.
У роботі конференції взяли також
участь міський голова Олексій Момот,
депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін, очільники області і району.
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Завдання влади – запровадження
страхової медицини
ПОЛІТикум

Р

Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської РОПП
«ВО «Батьківщина»
Як повідомлялося раніше, 18 квітня у малій залі засідань Вишгородської РДА відбулася зустріч із лікарями Київщини у форматі «круглого
столу». Зустріч була організована
депутатом Верховної Ради України
VIII скликання Юлією Тимошенко.
До медиків також завітали керівник
обласної організації ВО «Батьківщина» Костянтин Бондарєв та голова
Київської обласної ради Ганна Старикова.
Разом із фахівцями медичної галузі
було обговорено результати медичної
реформи, аби розуміти ситуацію з перших вуст, адже, хто як не самі лікарі
можуть запропонувати зміни до діючих
нормативів і наказів Міністерства охорони здоров’я, до програм, які існують
або на етапі реалізації на районних і обласних рівнях.
Отримавши вичерпну інформацію і
відгуки від працівників галузі, було чітко усвідомлено проблематику медицини на рівні населених пунктів, районів
та держави загалом внаслідок реформування. Пропозиції та зауваження
«знизу» мають визначити першочергові питання, створити такі програми, які
дозволять лікарям працювати легше,
краще та надавати населенню якісніші
послуги із збереження їх здоров’я.
Юлія Тимошенко була вражена ак-

Лист у номер

тивністю і ентузіазмом лікарів у питанні
покращення стану медицини в Україні.
Лідер «Батьківщини» завжди запрошує
медиків до діалогу, аби реагувати на
питання і виклики, що є на сьогоднішній
день.
Проаналізувавши цю зустріч, Тимошенко виступила під час ефіру на телеканалі «NewsOne», заявивши, що
«Увесь світ знає: для того, щоб побудувати успішну систему охорони здоров’я,
потрібна одна головна умова: запровадити медичне страхування, коли за
рахунок зниження податків працюючим
людям медичну страховку платить роботодавець, а людям, які не працюють,
— платить держава», — пояснила вона.
Стару систему охорони здоров’я
Юлія Тимошенко не вважає ідеальною,
адже за все лікування людям доводилося платити. Однак запровадження
так званої медичної реформи означатиме позбавлення людей доступу до лікування, адже медичні послуги другого
та третього рівня без обов’язкового медичного страхування стають платними.
За її словами, у людей буде можливість безкоштовно потрапити до сімейного лікаря та терапевта лише за
умови, що в них буде вільний час, бо на
кожного з лікарів буде більше двох тисяч пацієнтів.
Загалом, завданням нової влади політик вважає термінове запровадження повноцінної страхової медицини, за
якої кожен громадянин буде охоплений
медичним страхуванням за рахунок роботодавців або держави, а невідкладна
допомога має бути безкоштовною.

Без надії сподівались…

Іван БУРДАК, президент Асоціації вчених
за інноваційний розвиток України, почесний громадянин Вишгородського району і
м. Вишгорода
В декотрий раз через засоби масової
інформації намагаюсь привернути увагу
керівників району і міста до серйозної проблеми, яка виникла понад двадцять років
тому і постійно тривожить мешканців будинку № 4 по вул. Симоненка – ветеранів-організаторів Вишгородського району.
Прикро, але багаточисельні звернення
людей до місцевих керівників, окрім обіцянок, не дали позитивних результатів.
48-квартирний чотириповерховий будинок панельного типу був побудований у 1973
році для працівників районних установ, які
прибули в новоутворений район із різних регіонів України.
У кінці минулого століття, всупереч генеральному плану забудови Вишгорода, міська
влада (Кімлач) дозволила будівництво 10-поверхового житлового будинку поряд з нашим
– без урахування геологічної структури грунту
(плавун). При забиванні фундаментних свай,
внаслідок динамічного навантаження (удару),
нанесені серйозні пошкодження панельному будинку: просідання фундаменту, перекіс
будівельних конструкцій, зміщення балконів,

Справи ветеранські
Ольга ДЯЧЕНКО,
член клубу «Золота осінь»
У час високих технологій і швидкоплинного буття людям поважного віку часто-густо не вистачає спілкування. Молоді в технічному процесі вирішують глобальні проблеми
розвитку суспільства чи зайняті пекучими
питаннями виживання. Як мовиться — ніколи вгору глянути.
Дім, сім’я, робота — зачароване коло
більшості творців сьогодення. Буденний клопіт нерідко спричиняє непорозуміння між різними поколіннями. У молодих — майбутнє, а в
стареньких — минуле й сподівання протриматися якнайдовше біля пагонів свого роду.
Їм є що розповісти нащадкам, вони можуть
уберегти від помилок, підставити надійне пле-

тріщини в панелях та інше. Ці порушення були
зафіксовані відповідним технічним актом. Підрядна організація і міськрада зобов’язувались
здійснити ремонт будинку. На жаль, обіцянки
залишились «цяцянками».
Багаточисельні звернення, скарги мешканців будинку до керівництва району, міста,
області залишились такими ж обіцянками.
Одним словом, «віз понині там»…
Слабенький промінь надій з’явився у мешканців будинку, коли Вишгородська міська
рада включила в програму ремонту житлового фонду в 2017 році фасадний ремонт багатостраждального будинку на суму 190 тис. грн
(при кошторисній вартості в межах 420 тис.
грн). Ремонт не був здійснений. Як виявилось,
сорок вісім сімей без надії сподівались…
А оскільки «надія вмирає останньою»,
повіримо ще раз міському голові, а також
уклінно попросимо керівників району підтримати міського голову в його бажанні і намірах вирішити дану забюрокрачену проблему
та зробити приємний подарунок ветеранам
– організаторам Вишгородського району з
нагоди його 45-річчя. Як я розумію, справа
за фінансуванням ремонтних робіт. В Україні
говорять: «Було б бажання»… У мешканців
нашого будинку не згасає бажання жити в
нормальних, безпечних умовах, на які вони
заслуговують.

Наше місто
Транспорт

Вишгород

До «Авто-Лайну» — рішучі заходи

Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
Вкотре я зіштовхуюсь із безмежною кількістю скарг на перевізника «Авто-Лайн», в яких ідеться про те, що водії відмовляються
перевозити пільгові категорії людей, транспортні засоби некомфортні, що кожного ранку люди чекають автобуса не менше ніж по 40
хвилин. Люди також телефонують, надсилають листи, приходять на
прийом із однією й тією ж проблемою, з якої випливає висновок:
перевізник елементарно не справляється зі своїми обов’язками.
Повністю згоден із мешканцями: пасажири не повинні щоранку
довго очікувати транспортні засоби, і вони мають бути охайнішими.
Міська рада усі скарги стосовно цього питання направляє до обласної транспортної поліції для подальшого їх розгляду. Ми вимагаємо вжити рішучі заходи стосовно «Авто-Лайну» або провести новий
тендер задля обрання нового перевізника, який буде відповідально
ставитися до умов договору.
Про подальший хід роботи з даного питання буде повідомлено додатково.
Детальніше читайте на сайті газети «Вишгород»

Молоде крило

Почни
із себе!
Наталія САХАРОВА,
методист ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
28 червня 2018 р. Конституція України
відзначає своє 22-річчя. Це знаково для
нас, бо в цей день українське суспільство
отримало основоположний документ найвищої юридичної сили. Ось чому вихованці
краєзнавчих гуртків Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» (керівники
Наталія Сахарова та Галина Петрук), які займаються на базі Вишгородської загальноосвітньої школи №1, зацікавилися тим, як
дотримуються статті Конституції України у
рідному місті.
Дослідивши цю проблему, 24 травня вони
зустрілися з представником Вишгородської
міської ради, аби отримати відповіді на запитання, які їх хвилюють. На зустріч із учнями,
що відбулася у Зразковому музеї Бойової слави Вишгородської ЗОШ №1, завітала заступник голови Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова.
Цікава розмова охопила коло питань, особливо близьких учням. Так, Сергій Борисевич
відзначив, що останнім часом у місті збільшилася кількість безпритульних людей, людей

Літні акорди «Золотої осені»
че у життєвих випробуваннях. Шкода, що одвічна проблема батьків і дітей іноді рідних людей
роз’єднує глухою стіною байдужості.
Саме з цієї болючої теми розпочалося спілкування священика храму святого Володимира
УПЦКП Богдана Николина із активними бабусями клубу «Золота осінь», що третій рік функціонує при районній організації ветеранів (голова
— Таміла Орел).
Старшому поколінню небайдуже, яка доля
очікує їхніх дітей і онуків. Тож зацікавлено доповнювали своїми спостереженнями розмову
про гендерну політику взаємин у сім’ї (насилля,
конфлікти), ділилися власним досвідом, підтримували оптимістичне сприйняття своєї ролі у
сімейних відносинах.
Доречно пригадали Божі заповіді та притчі

з «Біблії» щодо поєднання мудрості старших із
прагматичністю молодих.
Оскільки зустріч відбувалася напередодні
Трійці, то цікаво було дізнатися про походження
одного з найзначущих православних свят.
Галина Дмитренко, завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки, поділилася
спогадами про відзначення Зелених свят у родинному колі.
Не оминули у спілкуванні й актуальної теми
об’єднання українських церков. Багато інформації почерпнули з розповіді священика про виникнення Московського патріархату. Шкода, що
Божий дім деякі прислужники влади використовують для поширення ненависті, розбрату,
вивищення однієї нації над іншими. Хоча церква нібито від’єднана від держави, та не можна

у нетверезому стані і поцікавився, чи можна
збільшити кількість нарядів поліції, які б слідкували за дотриманням правопорядку в місті, а
особливо — біля Центру творчості «Дивосвіт»,
який буквально потерпає від цієї проблеми.
Аліна Делеган звернулась із проханням
розглянути питання про місце відпочинку для
старшокласників. Про проблеми із будинковими ліфтами говорив Максим Калінічій, а Даніїл
Макаренко запропонував знищити сміттєзвалища на околиці міста. Юлія Осташко та Анастасія Саїнчук переймаються проблемами школи, особливо відсутністю актової зали.
На всі запитання ґрунтовно відповідала
Тетяна Бражнікова. Дуже сподобалась учням
її пропозиція щодо створення Вишгородської
ради старшокласників, яка могла б вирішувати
нагальні шкільні та громадські питання.
Наприкінці зустрічі учні склали листзвернення до голови Вишгородської міської
ради Олексія Момота, де виклали свої основні
пропозиції. А на вересень запланували скликати з усіх навчальних закладів Вишгорода Раду
старшокласників, бо учнівська молодь повинна
розуміти: щоб конституційні постулати не були
просто записами на папері — почати треба із
себе і неухильно виконувати Основний Закон
України. Тоді й результати не забаряться.

стояти осторонь злих діянь деяких церковників.
Люди – прихожани цієї країни, їх Боже слово
має об’єднувати, а не сіяти недовіру та озлобленість.
Трагічні воєнні дії на Сході України якраз
є свідченням негативного впливу на людей не
тільки пропагандистських програм радіо і телебачення, а й церкви зокрема. Благословляти на
вбивство — найбільший гріх, та коли ж буде покарання нечестивцям?
На очах бабусь заблищали сльози болю і
розпачу. Багатьом доля стежку випробувань започаткувала у Другу світову війну, а тепер воювати ідуть діти та онуки.
Чи про таке майбутнє родини, країни мріяли
оті, що не повернулися з кривавих доріг минулої
війни?
Хотілося б, щоб наступні зустрічі «золотоосінніх» бабусь були сповнені гарними новинами
у родині, рідному місті, країні.

Гайд-парк

Вишгород

Звітувало «Джерело»
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ФОТО — Іван МОЛДАВЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Позашкілля
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
На завершення навчального року
велика дружна джерельна родина порадувала батьків та й усіх прихильників
творчості великим звiтним концертом.
Кожен номер програми свідчив про
старання виконавців, які під керівництвом
наставників наполегливо працювали протягом року, і про тісний взаємозв’язок
життя сучасного Вишгорода й джерелят,
адже як і в місті, так і в міському центрі
творчості все постiйно удосконалюється

Благодійність

та змiнюється – з’являються нові колективи, народжуються новi таланти, спалахують новi маленькi зiрочки.
Поряд із втіленням цікавого та креативного у творчості, тут особливую увагу придiляють фольклору й народним
традицiям, якi здавна шанують в Україні.
В особливій пошані – народний танець та
українська пісня, що, несучи в собі культуру нашого народу, має велику силу.
Тож ведучі дійства Марина Іллєнок та
Арсеній Демидчук із задоволенням оголошували кожен наступний номер, який
зазвичай викликав шквал емоцій. Ви-

ступили всі колективи центру творчості
хореографічного та вокального напрямків, а також шоу-студія мод «Фантазія»
(театральне мистецтво), виконавши 24
художні номери.
Того дня директор Вишгородського міського центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело»
Наталія Кисіль та її заступник Оксана Миненко вручили випускникам закладу Свідоцтва про позашкільну освіту. Їх отримали й ті, хто завдяки навчанню в «Джерелі»
став студентом і опановує улюблений
фах, – Ірина Яковенко (факультет журна-

лістики університету Б. Грінченка), Олександра Тихан (Київський інститут музики
ім. Глієра), Олександра Стецюк (коледж
культури і мистецтв) та інші.
Дружне виконання гімну «Джерела»
на завершення концерту свідчило про те,
що його випускники не забудуть свого рідного закладу, а ті, кому ще належить продовжити навчання, охоче займатимуться у
своїх гуртках та студіях.
Адміністрація і весь колектив центру
творчості дякують міській раді на чолі з
Олексієм Момотом за підтримку і увагу
до закладу.

Підтримали малозабезпечених

Володимир МАЛИШЕВ,
президент БФ «Святої Ольги»
ФОТО – Ірина ЧУБАЧ

До Дня Святої Трійці Місіонерський міжнародний
євангелізаційний центр християнських церков України
«Слово Життя» передав Благодійному фонду «Святої
Ольги» гуманітарний вантаж — одяг б/в для малозабезпечених категорій громадян м. Вишгорода.
Цей захід проводиться за підтримки міського голови
Олексія Момота у рамках програми підтримки цих катего-

Охорона праці
Сергій ПІСКУН, начальник Вишгородського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у
Київській області
28 квітня визначено Днем охорони праці в Україні. Цього року девіз Всесвітнього
дня охорони праці — «Захищене і здорове
покоління» — збігається із завданнями й
метою Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею, який відзначають 12 червня.
За даними Міжнародної організації праці,
у світі 541 мільйон молодих працівників віком
15-24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15 %
робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40 % вищий, ніж серед працівників, старших 24 років. В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що
становить понад 1 мільйон наших громадян.
При аналізі виробничого травматизму в
2017 році на підприємствах Вишгородського
району потерпілі віком до 24 років складають
27,3 % від загальної кількості травмованих на
виробництві.
Враховуючи, що в країні триває активна
фаза всебічного реформування економіки,
наше завдання — зберегти молоде покоління
як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем
мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.
Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти — саме
тут із дітьми і молоддю мають проводити
інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури
охорони праці майбутніх працівників.
Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням
інтересів молоді, забезпечуючи захист від небезпек і збереження здоров’я майбутнього
трудового потенціалу країни.
В Україні інтереси молодих працівників до
18 років достатньою мірою захищені нормами
законодавства (не дозволено прийом на роботу осіб до 16 років, установлено скорочений

рій людей.
Аби малозабезпечені отримали одяг, у приміщенні
Вишгородської міської первинної організації ветеранів
(вул. Грушевського, 7) був організований пункт під опікою
членів ради ветеранів міста Емми Одинокіної, Маргарити
Олабіної, Світлани Брагарник та Павла Підлісного (НА
ФОТО).
Протягом кількох днів роздано 45 упаковок одягу (понад 500 кг).
Щиро дякуємо пастору, доктору богословія Володимиру Кунцю за надання допомоги.

Захищене і здорове покоління
робочий тиждень, заборонено працювати вночі та в позаурочний час тощо). Але відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка
ще не має належних навичок та достатнього
досвіду, не досягла фізичної і психологічної
зрілості.
Загалом недобросовісні роботодавці намагаються приховувати дитячу працю на власних
підприємствах, адже це зобов’язує їх нести
юридичну відповідальність за неповнолітніх.
Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці від 17.06.1999 № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікованої
Україною (Закон України від 05.10.2000 №
2022-III), кожна держава має терміново вживати відповідних заходів.
За результатами державного нагляду,
спрямованого на запобігання економічній
експлуатації молоді, зокрема дітей, виконанню робіт, небезпечних для їхнього життя і
здоров’я, встановлено, що 65 % перевірених
підприємств, де використовують працю неповнолітніх, порушують права дітей.
Найбільше дитячу працю використовують
у сфері послуг (58 %), промисловості (20 %),
сільському господарстві (22 %). Причинами залучення дітей до роботи у зазначених галузях
є низькі вимоги до якості робочої сили, значні
потреби у використанні ручної праці, необізнаність дітей зі своїми правами (оплата праці,
відпочинок тощо).
Зазвичай молоді працівники не повідомляють про випадки порушення щодо них законодавства про працю та охорону праці, оскільки
не бачать альтернативи і тому зацікавлені у
збереженні своїх робочих місць.
Отже, потрібно діяти на випередження:
за активної участі представників профспілок
і громадськості — проводити серед молоді та
роботодавців інформаційно-консультативну та
навчальну роботу щодо підвищення правової
обізнаності.
Тільки спільними зусиллями і завдяки
комплексному підходу можна забезпечити організацію належних умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню випадків
виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи.

26 квітня за сприяння управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Київській області було організовано
участь представників підприємств району в
науково-виробничому семінарі Національного
університету біоресурсів та природовикористання України на тему: «Матеріальне забезпечення та страхові виплати потерпілим на виробництві, профілактика нещасних випадків,
аналіз і прогнозування надходження коштів
страхувальників. Соціальне страхування і захист праці молоді».
Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Відомо, що витрати, які
несе держава через виробничі травми та професійні захворювання молоді, у майбутньому
стають значно більшими, ніж стосовно дорослих працівників. Адже виробнича травма, яку
молода людина отримує на початку свого трудового життя, може призвести до довгострокових порушень її здоров’я, через що вона не
зможе бути активним членом суспільства та не
скористається набутими під час навчання знаннями.
Доволі часто молоді працівники приймають не досить обдумані рішення, пов’язані з
ризиками, та не усвідомлюють, що їхня необачність на роботі може спричинити небезпеку
не тільки для їхнього життя, але й для життя і
здоров’я тих, хто їх оточує.
У середовищі молодих працівників виробничі ризики значно вищі через особливості
їхнього способу життя. Стреси, пов’язані із
зовнішніми чинниками, також можуть призводити до виникнення небезпечних ситуацій на
роботі.
З нагоди Дня охорони праці працівниками
відділення були проведені зустрічі з трудовими
колективами. Були розглянуті питання про особливості працевлаштування та охорони праці
молоді, проведення розслідування нещасних
випадків на виробництві та питання медичної
реабілітації застрахованих осіб.
Закликаємо всі зацікавлені сторони сприяти організації гідних і безпечних умов праці для
молодих працівників, долучатися до роботи з
формування культури безпеки та гігієни праці.

Іменинники червня
Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися в
червні:
1 червня – Леонід Михайлович
РАССОВСЬКИЙ
6 – Надія Василівна КАНІФОЛЬСЬКА
8 – Валентина Петрівна ПАВЛЮК,
Наталія
Анатоліївна
КРАСАВІНА,
Валентина Олександрівна БАБЯК
12 – Валентина Іванівна ЗАМКОВА
15 червня – Володимир Максимович ОРЕЛ
15 – Василь Павлович КУЦЕНКО
17 – Альбіна Олексіївна АРТЬОХ,
Петро Іванович ТЮТЮННИКІВ
19 червня – Людмила Сергіївна
КОРОТИЧ
20 – Антоніна Яківна СУХОМЛИН,
Олександр Михайлович БІГУН
22
–
Владислав
Маркович
ПОЛЯНСЬКИЙ
23 – Любов Борисівна ШКІЛЬНА
24 – Людмила Олександрівна
МАЛОШТАН
25 – Ганна Антонівна МЕДВЕДЄВА
27 – Анатолій Миколайович
ЯКИМЧЕНКО
29 червня – Анатолій Сергійович
КОЗАК, Віктор Борисович БУЛАЙ,
Ганна Петрівна ПОКРОВСЬКА
30 – Леонід Олександрович
БАКУЛЕНКО, Валентина Григорівна
ДРЯБЕНКО
31 червня – Ігор Сергійович
МАГАЛА.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від
людей та прихильності долі. Щастя вам,
родинного благополуччя, миру на нашій
благословенній землі.
Вишгородська
міська організація ветеранів
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2 червня

Пам’яті загиблих героїв

ФізкультУРА

Ігор Кашка —
бронзовий призер
Влас. інф.
ФОТО — архів Сергій Шпак

У травні відбувся чемпіонат світу
з кікбоксингу ISKA. Наш спортсмен
з Вишгорода Ігор Кашка став його
бронзовим призером.
Ігор уже є двократним чемпіоном
світу. Але в цьому році через травму
не встиг як слід підготуватися, тому —
лише третє місце.
Тренує Ігоря Кашку заслужений
тренер України,
тренер ДЮСШ при
КП «Управління спорту і фізичної культури» м. Вишгорода Сергій Шпак. Він
щиро дякує меру міста Олексію Момоту
за підтримку клубу «Кшатрій».

Наше місто

2018 року

Валерій СИДОРЧУК, тренер

Турнір

ФОТО – архів автора

Вишгород

та дівчат 2010 р. н. та молодших наша землячка Кіра Марченко виборола срібні нагороди (НА ФОТО).
Призери змагань нагороджені медалями, дипломами, а всі учасники
отримали китайські тенісні м’ячі та солодкі призи, про які подбали приватні підприємці Микола Коваль, Анатолій Давиденко та голова селянського фермерського господарства «ЛАН» Валентин Титаренко.

23-24 травня в м. Києві у ЗОШ № 18 відбулася особиста першість із
настільного тенісу, присвячена пам’яті загиблих героїв визвольних змагань, адже у травні 1938 року у Роттердамі (Голландія) агентами Кремля
був убитий полковник Армії УНР Євген Коновалець – засновник Організації Українських Націоналістів, у травні 1925 р. в Парижі загинув Головний отаман українських гайдамацьких кошів Симон Петлюра, у 1959
р. у Мюнхені – Степан Бандера, у березні 1950 р. під Львовом у селищі
Білогорща – легендарний головнокомандувач УПА генерал-хорунжий
Роман Шухевич. Ось цим героям України і був присвячений турнір із настільного тенісу серед школярів 2006 р. н. і молодших, 2010 р. н. та молодших, який щорічно проводиться у травні в столиці.
Особиста першість проходила по коловій системі з трьох сетів, а фінали – з п’яти сетів. У результаті гострих напружених поєдинків у віковій
групі юнаків 2006 р. н. та молодших два перших місця посіли вишгородці:
1 місце – Михайло Мартинов, 2-е – Максим В’ялий. У віковій групі юнаків

На футбольній орбіті

ФутГОЛ
Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу

Команда ветеранів Київської області, зібрана в основному з гравців Вишгородського району, бере участь у чемпіонаті України
з футболу.
На першому етапі наші земляки, які грають
у північній зоні, були гостями команди ветеранів
«Десна» м. Чернігів. У безкомпромісній боротьбі наші зіграли в нічию 1:1. Голом відзначився
один із лідерів команди Роман Пахолюк. У другій грі ми здобули перемогу над Житомиром 2:1,

відзначились Роман Пахолюк та Сергій Швець.
У підсумку наша команда посіла друге місце в групі і потрапила до чвертьфінальної стадії змагань. Наступний етап відбудеться в м.
Хмельницькому 09-10.06.2018.
Триває футбольний чемпіонат Вишгородського району з футболу, формат якого зазнав
змін. Зокрема, команди методом жеребкування
були розподілені на дві групи А і Б (по шість у
кожній). За підсумками ігор кращі команди потрапляють до топ-шістки, де також в одне коло
визначатимуть кращу команду сезону. Невдахи груп будуть боротися за так званий втішний
«Кубок прогресу».

У групі А за два тури до кінця групових ігор
забронював собі путівку в топ-шістку дружний
колектив «Вольт і Джоуль», який має стовідсотковий результат після трьох ігор. Під керівництвом досвідченого тренера Олександра
Слободянюка він упевнено прямує до вершини. Інші п’ять команд, які грають у цій групі —
«Нептун», «Межигір’я», «Старт», «КДЮСШ»
і «Темп», ще зберігають шанси потрапити до
чільної шістки.
У групі Б на 90 % місце в омріяній шістці забронювала команда «СНД» із с. Нижчої Дубечні (президент Анатолій Клименко). У двох іграх
вона набрала шість очок із шести можливих.
Інші п’ять команд — «Енергетик», «Кристал»,
«Штурм», «Десна» та «Лісівник» ведуть відчайдушну боротьбу за першу трійку.

Питання має бути вирішене позитивно

Офіційно
Валентин ПІЛЬГУН,
директор КП «Вишгород-Благоустрій»

Сьогодні одна з найбільших комунальних проблем — обмежена територія місць для поховання на центральному міському кладовищі. Статистика свідчить, що у січні 2018 року на цьому цвинтарі було поховано
23 особи, у лютому — 48, у березні — 36, у квітні — 46, у травні — 38.
Як бачимо, демографічна ситуація далеко не оптимістична, тому питання

відведення землі для розширення кладовища потрібно вирішувати вже
найближчим часом.
Проблема полягає в тому, що прилеглу територію займає ліс, отже
питання відведення має розглядатися на рівні Кабінету Міністрів України.
Я сподіваюся, що нам погодять детальний план. Як тільки це відбудеться,
ми негайно візьмемося за організацію секторів поховань, визначимо систему переїздів, словом, зробимо все належне, згідно із законодавством
про поховання.

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
у проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану території кладовища,
що розташоване біля вулиці Яблуневої в м. Вишгороді Київської області площею 45,00 га
Розпорядження від 30 травня 2018 року № 68
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану території кладовища,
що розташоване біля вулиці Яблуневої в м. Вишгороді Київської
області площею 45,00 га, розробленого відповідно до рішення
Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня 2015 року.
Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою
відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а,

офіс 314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території кладовища, що розташоване
біля вулиці Яблуневої в м. Вишгороді Київської області площею
45,00 га: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в. Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — 30 днів з
дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських слуханнях керівників
підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб,
представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду

пропозицій громадськості, — Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк
подання пропозицій — протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством:
розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради
та в офіційному друкованому виданні Вишгородської міської
ради — газеті «Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування матеріалів детального плану — 19 червня 2018 року о 14:30 у приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий
поверх, мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю
за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Детальний план території кладовища, що розташоване біля вулиці Яблуневої
у місті Вишгороді Київської області (45,0 га)
Пояснювальна записка
Детальний план території земельної ділянки, що розташована в межах м. Вишгорода Київської області, розроблено
ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:
— рішення Вишгородської міської ради «Про розроблення
детального плану територій м. Вишгорода Київської області»
№ 44/14 від 25.03.2015 р.;
— завдання на проектування;
— топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних в М 1:2000;
— схема поділу міста на квартали, мікрорайони, інші частини території;
— натурних обстежень.
Містобудівна оцінка території
Територія, що проектується, розташована у північно-західній, периферійній частині міста. Зі східної сторони територія межує з лісом, на півночі — з виробничими територіями, з
північного-заходу — з садибною житловою забудовою, з північного-заходу — з дорогою Р-02 Київ-Іванків-Овруч, з північного-сходу — з територією гаражів.
Межі території детального плану земельної ділянки, що
має багатокутну форму і витягнута з північногозаходу на пів-

деннийсхід, площею 45 га. Більшу частину площі проектування займають ліси. Під’їзд до території ділянки здійснюється з
північно-західної сторони по дорозі з твердим покриттям.
Рельєф території проектування з ухилом на північний схід.
Перепад висот у межах території проектування складає 25,6
м між відмітками 155,4 – 129,8 м у Балтійській системі висот.
Територія проектування перебуває за межами території
об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.
Територія проектування перебуває за межами території
об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.
На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:
відступ від ЛЕП 110 кВ - 20 м по обидва боки.
Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування
Детальним планом передбачено компактну організацію
секторів поховань. Проектом визначено систему проїздів, запроектовано відповідні профілі перерізів проїздів.
Основні параметри секторів поховань визначено відповідно від 40 до 60 м. Детальним планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну структуру, що дозволило органічно пов’язати її з природними ландшафтами, забезпечити
найбільш зручні зв’язки території кладовища, раціонально
вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Площа зони поховання складає 57 % загальної площі кладовища,
загальна площа доріг, алей, споруд та будівель — не менше ніж 15 % загальної площі
кладовища. Проектом передбачено сектори для традиційного поховання і сектори для поховання після кремації.
Проектом передбачено створення захисних посадок по
периметру кладовища та між зонами декоративних насаджень на основних алеях і місцях поховання з урахуванням
забезпечення достатнього провітрювання й інсоляції.
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Показники

Од.
виміру

Кількість

1. Територія в межах проекту, всього

га

45,0000

— територія існуючого кладовища

га

6,4333

— територія проектного кладовища

га

5,2588

— територія лісу

га

22,8553

— зелені насадження спецпризначення

га

6,6812

— територія гаражного кооперативу

га

3,1641

— комунальні території

га

0,6111

в тому числі:

Вишгород

Офіційно

2 червня

2018 року

5

6

2 червня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2018 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 4 ЧЕ Р 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 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:00, 15:15 «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 «Грошi 2018»
23:30 Х/ф «Виття:
Переродження»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45 Т/с «Стоматолог»
14:45 Х/ф «Земля, забута
часом»
16:25 Х/ф «Iмперiя акул»
19:25, 20:25 Т/с «Опер за
викликом»
21:25 Т/с «Касл-2»

23:00 Х/ф «Хижак»
UA:ПЕРШИЙ
4:00 Перша шпальта
14:30 :Радiо. День
15:00, 21:00 Новини
15:20 М/с «Гон»
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:00 Розсекречена
iсторiя
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Розважальна
програма з М. Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:25 Новини. Спорт
21:45 Т/с «Iспанська
легенда»
23:00 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
23:50 Д/ц «Гордiсть 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»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
щастя»
23:30 Х/ф «Халк»
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 М/ф «Принцеса
Лiллiфi та маленький
єдинорiг»

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 «Помста»
СТБ
7:00, 15:55 Все буде
добре!
08:25 Х/ф «Крапля свiтла»
12:05 Звана вечеря
13:00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Х/ф «Завiса»
20:00 Хата на тата
22:40 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
НТН

6:50 Х/ф «Казка про жiнку
та чоловiка»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Грачi»
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 «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:54, 08:44 Kids Time
06:55 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:45 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
10:35 М/ф «Робінзон
Крузо»
12:40 Х/ф «Особливо
небезпечна»
14:40 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
16:50 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
19:00 Ревiзор
21:35 Страстi за
Ревiзором
00:45 Х/ф «Кохання та

iншi негаразди»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40 Загадки планети
09:30, 16:50 Сила тварин
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Академiк Корольов
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
22:30 Диво-винаходи
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»

15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
20:30 «Служба порятунку»
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 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Супер Майк»
ІНТЕР

6:00 «Мультфiльм»
06:15, 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»
10:10, 12:25 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
13:10 Х/ф «Дiти як дiти»
14:40 Х/ф «Ми жили по
сусiдству»
16:10 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Червона
королева»
00:50 Х/ф «Пазманський
диявол»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10 Секретний фронт.
Дайджест
12:20, 13:20, 16:20 Х/ф
«Десять з половиною

балiв»
12:45, 15:45 Факти. День
16:50 Х/ф «Ефект колiбрi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше
нiж правда
21:25 Т/с «Майор
i магiя»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
14:00, 15:00, 16:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
14:10 КЕНДЗЬОР
15:25, 18:25 Погода в
Українi
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:00 Час новин. Київ
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
17:45 Час громади
21:25, 00:15 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
21:40 Час-Time
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост
23:40 Агрокраїна

В IВ Т О Р О К , 5 Ч ЕР 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 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:00, 15:15 «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 «Шукаю жiнку з
дитиною»
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, 02:10 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
15:25 Х/ф «Крижанi
акули»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за

викликом»
21:25, 23:00 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
14:30 :Радiо. День
15:20 М/с «Гон»
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 Перший на селi
20:30 Нашi грошi
21:25 Новини. Спорт
21:45 Т/с «Римська
Iмперiя»
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»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
щастя»
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 «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 «Помста»
СТБ
6:55 Все буде добре!
08:25 Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6»
12:00 Звана вечеря
12:55 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:55 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Х/ф «Завiса»
20:00 ЕксперименТИ
22:40 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
НТН
6:55 Х/ф «Непiддатливi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Дикий пляж»
10:30 «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 «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:10 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:10 Т/с «Пiдступнi
покоївки»
14:40 Х/ф «Скiльки у
тебе?»
16:50, 19:00 Заробiтчани

21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 14:00 Правда
життя
08:40, 22:30 Загадки
планети
09:30, 16:50 Сила тварин
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Таємницi дефiциту
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «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»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:45 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»

ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 20:40 Т/с «Червона
королева»
12:25 Т/с «25-та година»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05 Антизомбi
12:05, 13:20 Х/ф
«Таємничий острiв». 1 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 «На трьох»
17:45, 21:25 Т/с «Майор
i магiя»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Мачо i ботан»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 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, 11:10, 12:30
Трансляцiя на суспiльно
значущi теми
13:15 БлогПост
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 , 6 Ч Е Р В НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:00, 15:15 «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 «Отримайте
багаж»
00:15 Х/ф «Домашня
робота»
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»
15:00 Х/ф «12 раундiв»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом»

21:25, 23:00 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
10:55 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
14:30 52 вiкенди
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:05 Вiйна i мир
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
20:30 Складна розмова
21:25 Новини. Спорт
21:45 Т/с «Римська
Iмперiя»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00Сьогоднi

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»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
щастя»
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 «Щасливий
Ганс»
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 «Помста»
СТБ
6:40 Все буде добре!
08:00 Все буде смачно!
09:00 Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6»
12:40 Звана вечеря
13:35 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис

15:55 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Завiса»
19:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:40 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
10:30 «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 «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:34, 07:49 Kids Time
06:35 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:55 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:00 Т/с «Пiдступнi

покоївки»
15:00 Х/ф «Палкi втiкачки»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
08:40, 22:30 Загадки
планети
09:30, 16:50 Левиний
рейнджер
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Iлюзiї сучасностi
12:20 Таємницi дефiциту
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Школа права»
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, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
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»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:45 «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, 20:40 Т/с «Червона
королева»
12:25 Т/с «25-та година»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Ларго Вiнч:
Початок»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська

оборона
11:05 Антизомбi
12:00, 13:20 Х/ф
«Таємничий острiв». 2 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 «На трьох»
16:50, 21:25 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:35 Х/ф «Мачо i ботан»
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
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiя на суспiльно
значущi теми
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

Ч Е ТВЕ Р , 7 Ч Е Р В НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:45
«Одруження наослiп»
14:00, 15:15 «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»
00:15 Х/ф «Великий
солдат»
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 «Облом.UA.»
15:20 Х/ф «Iрландець»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом»

21:25, 23:00 Т/с «Касл-2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
00:35, 03:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/ц
«Неповторна природа»
10:55 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:00 Енеїда
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:550 До справи
16:00 Хто в домi хазяїн?
16:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:25, 03:20 Новини.
Спорт
21:45 Т/с «Римська
Iмперiя»

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»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
щастя»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

18:00 «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 «Пастушка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:30 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с «Догори
дригом»
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 «Помста»
СТБ
6:55, 15:55 Все буде
добре!
08:15 Нацiональне
талант-шоу «Танцюють

всi!-6»
11:50 Звана вечеря
13:45 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Завiса»
19:55 Я соромлюсь свого
тiла
22:40 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»

втрачати»
12:55 Вiд пацанки до
панянки
17:05, 19:00, 22:00 Хто
зверху?
21:00 Аферисти в
мережах

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Бiлi роси»
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 «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
08:40 Диво-винаходи
09:30, 16:50 Левиний
рейнджер
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Там, де нас нема
12:20 Таємницi дефiциту
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
22:30 Загадки планети
23:20 Бойовi сили

НОВИЙ КАНАЛ
07:55 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:00 Х/ф «Нiчого

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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»

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, 20:40 Т/с «Червона
королева»
12:25 Т/с «25-та година»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Ларго Вiнч 2:
Змова в Бiрмi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05 Громадянська
оборона
12:05, 13:20 Х/ф «Джек i

бобове дерево». 1 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 «На трьох»
16:50, 21:25 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:30 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
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
07:35 Компанiя героїв
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiя на суспiльно
значущi теми
13:10 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
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П ’ Я ТН ИЦ Я, 8 Ч Е Р 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 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 12:50
«Одруження наослiп»
14:05, 15:20 «Мiняю
жiнку»
17:10 «Секретнi
матерiали»
17:20 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:15 «Iгри приколiв
2018»
23:15 «Розсмiши комiка
7»
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 Вiдеобiмба
15:40 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
19:25 Х/ф «12 раундiв»

21:25 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC FightNight Boetsch-Henderson»
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!
10:55 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
12:00 Енеїда
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:55 Хто в домi хазяїн?
16:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
16:50 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Культурна афiша
здорової людини
20:30 Перша шпальта
21:25 Новини. Спорт

21:40 Сильна доля
23:00 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi»
23:45 Д/ц «Гордiсть 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
11:30 Реальна мiстика
12:30 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
14:30, 15:30 Т/с «Коли
повертається минуле»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
щастя»
23:20 Слiдами
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
09:15 Х/ф «Щоденник
слабака»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Т/с «Догори
дригом»
16:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Казки У Кiно
19:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
23:00 Х/ф «Найдовший
тиждень»

СТБ
6:40 Х/ф «Швидка
допомога»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 Х/ф «Завiса»
20:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:45 Давай поговоримо
про секс
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
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 «Кримiналiст»
22:45, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Т/с «Мелiса та Джой»
09:05 Х/ф «Шалена
парочка»

10:55 Х/ф «Тернер i Хуч»
12:55 Вiд пацанки до
панянки
15:00 Суперiнтуїцiя
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 Загадки
планети
09:30, 16:50 Левиний
рейнджер
10:20 Природа
сьогодення
11:20 Там, де нас нема
12:20 Прокляття Че
Гевари
13:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Мистецтво
виживання
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Бойовi сили

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
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»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
11:50, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:50, 21:00 «Орел i

Решка. Рай та пекло»
13:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00, 23:35
«Бєдняков+1»
22:50 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00 Т/с «Червона
королева»
12:25 Т/с «25-та година»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Готель
романтичних побачень»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Iнсайдер
11:10 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Х/ф «Джек i
бобове дерево». 2 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:30 «На
трьох»
16:50 Т/с «Майор i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
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, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiя на суспiльно
значущi теми
13:10 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

С У Б ОТ А , 9 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»
11:30, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
12:35 «Viva ! найкрасивiшi
2018»
14:30 «Лiга смiху 2018»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
8»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:50 «Цiлком таємно»
10:15 «Загублений свiт»
16:20 Х/ф «Кров
Тамплiєрiв»
20:15 Х/ф «Акулячий
торнадо 5: Глобальне
роїння»

22:05 Х/ф «Хижак-2»
00:10 «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
11:00 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Радiсть
любовi»
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
16:15 Д/ц «Неповторна
природа»
17:15 Т/с «Гранд готель»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:30 Як дивитися кiно
22:00 Х/ф «Вона»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:15 Зiрковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Я
подарую тобi щастя»
17:50, 19:40 Т/с «Щоб
побачити веселку»
22:20 Х/ф «Це мiй собака»
00:20 Т/с «CSI: НьюЙорк»
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
11:00 М/ф «Пустотливе
вороня»
12:15 Х/ф «Щасливий
Ганс»
13:30 Т/с «Догори
дригом»
15:30, 16:30, 17:30, 19:30,
20:30 Танька i Володька
16:00, 17:00, 20:00, 21:00
Казки У Кiно
18:00 Х/ф «Найдовший
тиждень»
21:30, 22:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Казки У
23:00 Країна У
СТБ
7:35 Караоке на Майдан
08:35 Все буде смачно!
10:25 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
12:10 Х/ф «Завiса»
17:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
19:00 Х/ф «Рецепт

кохання»
22:50 Вечiр з Н.
Гарiповою. Слава
Камiнська (НеАнгели)
00:05 Свiтами за
скарбами
НТН
6:25 Х/ф «Чекаю та
сподiваюсь»
08:50 Х/ф «Алегро з
вогнем»
10:30 Х/ф «Без права на
провал»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:35 «Склад злочину»
17:05 «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
21:25 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
23:00 Х/ф «Хронiки
месника»
НОВИЙ КАНАЛ
7:15 Ревiзор

10:00 Страстi за
Ревiзором
13:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Хороший
динозавр»
18:50 Х/ф «Блакитна
лагуна»
21:00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
23:00 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Брама часу
10:40 Бойовi сили
12:30 Справжнi безславнi
виродки
13:20 Дядько Гiтлер
14:20 Природа
сьогодення
16:30, 00:00 Шалена
подорож
17:10 Рiчковi монстри
19:10 Iлюзiї сучасностi
22:00 Справжня iсторiя
золота
23:00 Британiя: мiфи та
легенди

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт
«Приречений на любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
17:55 Х/ф «Любов, любов,
любов»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Остання воля»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Ух ти show»
11:30 «Ух ти show 2»

12:00 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
13:30 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:00 Х/ф «Король
вечiрок 2»
ІНТЕР
6:30 «Мультфiльм»
07:20 «Чекай мене.
Україна»
08:50 Х/ф «Два капiтани»
17:50, 20:30 Т/с «25-та
година»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Своя правда»
ICTV
6:00 Бiльше нiж правда
09:35 Дизель-шоу
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:50 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

20:05 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць-2»
22:10 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
00:00 Х/ф «Людина-вовк»
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
07:50, 08:55, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:35 Сучасний фермер
14:10 Машина часу
15:30 Сiмейнi зустрiчi
16:10, 19:25 Особливий
погляд
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень

Н ЕД IЛЯ, 10 Ч Е РВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00, 12:05 «Свiт
навиворiт - 9»
13:05, 14:05, 15:05, 16:10,
17:10 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
18:05 «Свiт наваиворiт 5: Iндонезiя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Вирок
iдеальної пари»
2+2
6:00 Змiшанi
єдиноборства.
09:00 «Бушидо»
10:00 «ДжеДАI.
Дайджест»
12:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса-2»
16:00 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»

17:45 Х/ф «Наднова»
19:20 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
21:00 Х/ф «Слiдопит»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №225
Whittaker-Romero»
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 «Радiсть
любовi»
11:30 Д/с «Двоколiснi
хронiки»
12:10 Перший на селi
12:40 Енеїда
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
14:20 Фольк-music
17:15 Т/с «Гранд готель»
20:00 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:30 Розважальна
програма
22:15 Букоголiки
22:45 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
ТРК «УКРАїНА»

6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
09:40 Х/ф «Це мiй собака»
11:30 Т/с «Щоб побачити
веселку»
15:10 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
17:00, 21:00 Т/с «На краю
кохання»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Мiй»
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»

СТБ
8:05 Планета земля
09:05 Все буде смачно!
10:05 Караоке на Майдан
11:05 ЕксперименТИ
13:05 Х/ф «Рецепт
кохання»
16:55 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Я соромлюсь свого
тiла

НТН
6:50 «Страх у твоєму
домi»
10:30 Х/ф «Кар’єра Дiми
Горiна»
12:20 Х/ф «Вершник без
голови»
14:20 Х/ф «Хронiки
месника»
16:25 Х/ф «Як три
мушкетери»
19:00 Х/ф «Акцiя»
20:45 Х/ф «Засуджений»
22:30 Х/ф «Вiйськовi iгри»
00:15 Х/ф «Чорна кобра»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:30 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часоми
фрикадельки»
09:15 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часоми
фрикадельки 2»
11:10 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»
13:00 Х/ф «Палкi втiкачки»
15:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»

17:00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна: Пробудження»
21:00 Х/ф «Мiлина»
22:45 Х/ф «У лабiринтi
грiзлi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Потойбiччя. Сни
09:00 Таємницi пiрамiд
09:50 Академiк Корольов
12:30 Справжня iсторiя
золота
13:20 Британiя: мiфи та
легенди
14:20 Довiдник дикої
природи
16:30, 00:00 Шалена
подорож
17:10 Рiчковi монстри
19:10 Iлюзiї сучасностi
22:00 Справжнi безславнi
виродки
23:00 Дядько Гiтлер
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар

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

Потрібен продавець.
Зарплатня за 14 днів — 5 500 грн.
Тел: (098) 341-97-50
У ресторан «Мости» потрібні:
кухар, офіціант, прибиральниця.
Тел: (095) 796-50-10
3 червня з 09:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
від 1 500 до 60 000 грн/кг.
Ордени, медалі, фотоапарати,
годинники у жовтому корпусі,
бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1,
«Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61,
(095) 431-63-06

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 Х/ф «Щоденник
слабака»
13:25 Т/с «Догори
дригом»
15:15 Х/ф «Отримайте
багаж»
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:00, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:30 Казки У Кiно
20:00, 21:00 Танька i
Володька
22:00 Казки У
23:00 Країна У

Продам будинок у с. Новосілки.
Ціна договірна. Тел: (093) 059-94-59

15.06.2018 р. о 19:00 біля
входу у СК «Комета»
відбудуться збори мешканців будинку по вул. Б. Хмельницького, 7 з питання переукладання договору оренди
напівпідвального спортивного клубу «Комета»

Вважати недійсними загублені договори купівлі-продажу на земельні ділянки, кадастрові номери:
— 3221810100:01:285:0198
— 3221810100:01:285:0197
— 3221810100:01:285:0196
— 3221810100:01:285:0049
— 3221810100:01:104:0006
— 3221810104:01:285:0007
— 3221810104:01:285:0008

країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Ректор»
15:40 «Смертельна
Австралiя»
16:05 «Концерт «Пiсня Україна»
18:15 Х/ф «Позашлюбний
син»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф
«Суперполiцейський»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Амазонки»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
10:00 «Ух ти show 2»
10:30 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:30 Х/ф «Хочеш чи нi?»

ІНТЕР
6:20 «Великий бокс.
Теренс Кроуфорд Джефф Хорн»
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 «Фантомас
розбушувався»
14:10 Х/ф «Фантомас
проти Скотланд-Ярда»
16:10 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
18:10, 20:30 Т/с
«Генеральська невiстка»
20:00, 00:35 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Малахольна»
ICTV
7:15 Т/с «Нiконов i Ко»
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
11:55, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»
16:25 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць-2»

18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Водний свiт»
23:10 Т/с «Операцiя
«Горгона»
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
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10, 20:00 Машина
часу
15:15 П’ятий поверх
17:25 Компанiя героїв
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Вiталiєм
Гайдукевичем
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив
23:30 Про вiйсько

Житлова субсидія

Слід подати заяву, якщо…
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від
27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022», з 1 травня 2018
року призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання
нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є: внутрішньо
переміщені особи; особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків); особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку),
але фактично в ньому не проживають; особи, в яких відбулися зміни у
складі сім’ї; непрацюючі непрацездатні особи, які отримували субсидію
на понаднормову площу житла; особи, які є індивідуальними забудовниками, будинки, яких не введені в експлуатацію; особи, які отримували
субсидію на розділені особові рахунки.
Слід терміново звернутися до управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 6-а, каб. 1 (з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00 год)
або до відповідальної особи по субсидії сільської (селищної) ради.
Отримувачам житлової субсидії необхідно також повідомити про наступні обставини: якщо будь-хто із складу домогосподарства або член
сім’ї особи із складу домогосподарства має у володінні транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації і з дати випуску яких минуло
менше 5 років; якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї
особи із складу домогосподарства набули права власності на нерухоме
і рухоме майно на суму, яка перевищує 50 тис. гривень; якщо особи
мають понад двомісячний борг зі сплати житлово-комунальних послуг.

8

2 червня

Мозаїка

2018 року

Вітаю з Міжнародним днем захисту дітей!
Діти — це безмежна щирість та відвертість,
сонячні посмішки та приємні клопоти. Це наш
найцінніший скарб, наше сьогодення і майбутнє.
Саме від нас залежить, як складуться їхні
долі. Адже те, що ми вкладаємо в дитину з перших днів життя — любов, справедливість, повагу,
милосердя, чесність, — повертаються сторицею.
Впевнений, що разом ми зробимо все від нас
залежне, аби захистити наших дітей від зневіри та
гіркоти розчарувань. Створимо для них щасливий
світ! Світ, у якому ніколи не буде жорстокості, сліз
та страждань. Зігріємо їх теплом
свого серця та батьківською ласкою.
Хочеться вірити, що кожна дитина обере правильний
шлях, знайде своє покликання, виросте гідною людиною та
віддячить батькам за подароване життя, турботу та ніжність.
Максим КАЛІНКІН

1 червня
свій день народження відзначає
Володимир Іванович ЛЕВАДНИЙ.
Шановний імениннику! Прийміть
наші найщиріші вітання та побажання
міцного здоров’я, щастя, добра, творчого натхнення та довгих років життя! Хай
у Вашому домі завжди панують мир і
злагода, а тепло та підтримка близьких
зігрівають Вашу душу!
З повагою
близькі, родичі,
депутат Вишгородської міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

5 червня відзначатиме свій ювілей учитель початкових класів Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1
Олена Іванівна МЕЛЬНИК.
Від щирого серця вітаємо ювілярку!
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
Колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ дорогу маму, бабусю,
тещу Надію Дмитрівну СОФІЙЧУК!
У день твого, матусю, ювілею
Ми тебе вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце твоє, мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був твій вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Донька Людмила, зять Юрій,
й,
онуки Наталія та Андрій
й

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

Дорогі діти, шановні батьки!
Прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня захисту дітей!
Дитинство – це чудова пора сподівань та здійснення мрій.
Водночас – це свято і дорослих, усіх, хто завжди поряд із дітьми,
хто допомагає їм зростати, навчатися та пізнавати світ.
Усміхнені личка, палаючі захопленням очі, довірливі обійми маленьких рук – це те, задля чого ми живемо.
Робити усе можливе, аби життя дітей було щасливим і безхмарним, всебічно підтримувати обдарованих, заохочувати здібних, розвивати особистість – святий обов’язок кожної дорослої людини.
Щира вдячність батькам, які піклуються про своїх чад і прищеплюють їм високі моральні та духовні цінності, патріотизм та порядність.
Сьогодні ми є надійним тилом і порадниками нашим дітям, а вже
завтра чекатимемо на взаємну підтримку та розуміння.
Бажаю миру, любові та злагоди усім родинам!
Зі святом!
З повагою,
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

3 червня день народження відзначає
наша люба донечка, турботлива онучка і
племінниця
Аліна Сергіївна ЧОРНОУСОВА!
Хай щастя сьогодні зорею світить,
20 — найкраща пора,
Для тебе — усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють
Й задумане здійсниться все!
Люблячі бабуся, тато і дядя Паша

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

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

У зв’язку з відкриттям
НОВОЇ аптеки
в с. Хотянівка
запрошуємо
ЗАВІДУЮЧУ,
ФАРМАЦЕВТІВ,
САНІТАРКУМАРКУВАЛЬНИЦЮ.
Тел: (067) 246-44-23, Анна

Громадський
бюджет
Вишгорода 2018!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради
У 2018 році з 01 червня розпочинається прийом нових пропозицій та проектів у рамках Громадського бюджету
м. Вишгорода. Подати пропозиції можна з 01.06.2018
до 01.08.2018 року в паперовому вигляді за адресою:
м. Вишгород, площа Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради) або в електронному вигляді: на
інтернет сторінці www.rozumnemisto.org платформи
«Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський
бюджет».
Проекти оформлюються згідно з правилами та
умовами Положення «Про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода». Від одного автора —
до п’яти проектів включно.
Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів та зразки документів
можна за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка,
1, каб. 25 (або за тел: (04596) 26-263) або в каб. 92
(тел: (04596) 22-037).
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на
благо громади і міста!

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

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

Вишгород

P.S.
Бережіть
мелодію своєї душі.
І ніколи не даруйте
її тому,
у кого просто відсутній
музичний слух
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ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО.

Найкращі умови для роботи.
Робота неповний
і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
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